(ចំព

ោះអ្ន កស្វែ ងរកការងារ)

（クメール語）

ផ្ថៃណខឆ្នាំេសម្រម្ចលក្ខ ែៈេម្បត្ត ិ

គ.េ

ទទួ លម្រាក្់ឧបត្ថ ម្ភ

ឆ្នាំ

ណខ

ផ្ថៃទទួ លស្ថាល់

ផ្ថៃទី

(ទម្រម្ង់－ផ្ថៃ)

សលខឧបត្ថ ម្ភ

ទម្រម្ង់

ស្មោះ

ផ្ថៃ

ផ្ថៃសា៉ោងផ្នក្ិចចម្របជុាំពនយល់
ធានរ៉ាប់រងការងារ

ណខ

ផ្ថៃទី

(ផ្ថៃ

) សា៉ោង

នទី

※ េូម្យក្ម្ក្ជាម្ួ យនូ វរបេ់ណែលានគូ េេញ្ញញ〇 សៅក្ិចចម្របជុាំពនយល់ធានរ៉ាប់រងការងារ
1

សេចក្ត ីណែនាំេម្រាប់អ្នក្ានលក្ខ ែៈេម្បត្ត ិទទួ លម្រាក្់ ឧបត្ថ ម្ភ

2

ម្របដាប់េរសេរ

3

ទម្រម្ង់ក្ាំែត្់ស្ថថប័ នហិរញ្ញវត្ថុណែលចង់ទូទាត្់, ឬសេៀវសៅធនគារេនសាំម្រាក្់ (ស្មោះរបេ់េម្ីជន)

4

រ ូបថត្

5

ម្ួ យណាក្នុងចាំសណាម្ អ្ត្ត េញ្ញញែប័ែណ, កាត្ជូ នែាំែឹង, េាំបុម្រត្ស្ថនក្់ សៅណែលានេរសេរអ្ត្ត សលខបុគាល (※)

6

ម្ួ យណាក្នុងចាំសណាម្ ប័ែណសបើក្បរ, អ្ត្ត េញ្ញែប័ែណណែលសចញសដាយរែឋ ាលស្ថធារែៈ, វ ិញ្ញញបនបម្រត្ជាំនញ(ានរ ូបថត្)

េនល ឹក្ (ផ្ទៃម្ុខែងខល ួនណទនក្សលើម្របណហល ឈរ3cm x សែក្2.5cm)

(ក្នុងក្រែីជានវ ិក្ គឺសេៀវសៅនវ ិក្)

7

លិខិត្បញ្ញាក្់ ស្ថនក្់ សៅ (សេចក្ត ីចម្ល ងេាំបុម្រត្ស្ថនក្់ សៅ, សេចក្ត ីបញ្ញាក្់ ម្រា)
ប័ែណអ្ន ក្ានធានរ៉ាប់ រងផ្នធានរ៉ាប់ រងេុខភាពជាត្ិ, ឬប័ែណធានរ៉ាប់ រងេុខភាព

8

សទសងសទៀត្ (

)

(＊) េម្រាប់ណបបបទទទួ លម្រាក្់ ឧបត្ថ ម្ភ ចាំាច់ានឯក្ស្ថរបញ្ញាក្់ អ្ត្ត សលខបុគាល (អ្ត្ត េញ្ញញែប័ែណជាសែើម្)។

ផ្ថៃទទួ លស្ថាល់ការ
ស្ខ
ាត្់បង់ការងារសលើក្ែាំបូង

ថ្ងៃទី

(ថ្ងៃ

) ពមា៉ោង

នាទី ～ពមា៉ោង

នាទី

※ ដាច់ខាតវូ មយកមកជាមួ យនូ វរបវ់ខាងពរកាមពនោះ កនុងថ្ងៃទទួ លស្គាល់។
ប័ណ្ណអ្ន កមានលកខ ណ្ៈវមបតត ិទទួ លរាក់ធានារ៉ាប់ រងការងារ/លិខិតរបកាវទទួ លស្គាល់ាត់បង់ការងារ/ពសេងពទៀត (

※

)

ពពលបំពពញស្បបបទទទួ លរាក់ធានារ៉ាប់រងការងារ, មិនថាមានឬគ្មានការសតល់រាក់ឧបតថ មភពគ្មលពទ, រយៈពពលានចូ លធានារ៉ាប់រងការងារ មុនថ្ងៃ
ានបំពពញស្បបបទ មិនមានរប់បញ្ចល
ូ កនុងការគណ្នាលកខ ណ្ឌសតល់ធានារ៉ាប់រងការងារពពលពរកាយពនាោះព ើយ ដូ ចពនោះវូ មរប ុងរបយ័តន។

※ របវិនពបើមានចំនុចមិនចាវ់ អ្ំពីខលឹមស្គរ វូ មស្គកវួ រមកអ្ន កទទួ លបនទុកពដាយកត ី រ ីករយ។
※ ពដាយស្គរចំណ្ត់រងយនត មានកំណ្ត់ ពបើអាចវូ មពរបើរាវ់មពយោាយពយែ ើដំពណ្ើរស្គធារណ្ៈ។
នៅនលើនេហទំព័រក្រសួ ងការងារនិងសុខុមាលភាព មានសរនសរQ&Aននធានារ៉ាប់រងការងារ ដូ ចននេះសូ មអន្ច ើញ
នមើល។
【ននេះជាURL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

LL020801保00

ើ
សូមគប្រើប្បាស់គសវាក្សមម ររស់គហឡ
ូ គ ក្ស
ហេឡូហ ើកកំពុងផ្តល់ហេវាកម្ម ហផ្េងៗ ជាចំបងគឺការណែនំការងារ ហែើម្បីហោយហោកអ្ន កោចចូ លហ្វ ើការងារហេេ រភាពណែលប្រាថ្ននចង់ាន
ហោយានឆាប់រេ័េេូ ម្បីណែ1ថ្ងៃ។
ហោយសារហេឡូហ ើកជាសាេប័នរែឋ ហប្រកាម្ការប្រគប់ប្រគងរបេ់ប្រកេួ ងការងារនិងេុខុមាលភាព

ែូ ចហនេះប្រគប់ហេវាកម្ម គឺហប្របើប្រាេ់ហោយម្ិន

គិែថ្ងៃ។ ហយើងនឹងហ្វ ើការណែនំអ្ំពីហេវាកម្ម េំខាន់ៗែូ ចខាងហប្រកាម្ហនេះ ែូ ចហនេះេូ ម្ហប្របើប្រាេ់កុំបីខាន។
េូ ម្បញ្ជាក់ថ្ន ហពលហោកអ្ន កម្កហប្របើប្រាេ់ហេឡូហ ើក េូ ម្យកម្កជាម្ួ យនូ

“រ័ែណអន ក្សមានលក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការផ្តលធា
់ នរ៉ារ់រង

ការងារ”។

ការប្រឹក្សាពិគប្រោះអំពីការងារ
កណនៃ ងទទួ លប្របឹកាពិហប្ររេះការងារថ្នហេឡូហ ើក
បុគគលិកណែលចង់ោក់

ហ្ៃ ើយែបចំហ

េះការប្របឹកាពិហប្ររេះហផ្េងៗទាក់ទងនឹងការងារ។

ែូ ចជា“ការហប្ររើេហរ ើេ

កយ រកម្ិនហ ើញ”, “មានការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែលចាប់ោរម្ម ែ៍ណែរ ណែប្រែូ ហ្វ ើណបបហម្៉េច…”។ល។, អ្វ ីក៏ានណែរ។

េូ ម្អ្ហ្ា ើញម្កកណនៃ ងទទួ លហោយកត ី រ ើករាយ។
រ ួម្ទា ំងពនយល់ពីសាេនភាពហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកបចចុបបនន និងផ្តល់ែំបូនមនហែើម្បីចូលហ្វ ើការហឡើង ិញហោយានឆាប់ហទាេះ1ថ្ងៃក៏ហោយ។

ការផ្តល់ព័ត៌មានគប្រើសគរ ើសរុគ្គលិក្ស
មានការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកងមីៗរាល់ថ្ងៃពីប្រក ុម្េុនហផ្េងៗ ម្កកាន់ហេឡូហ ើក។
ព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក ោចហម្ើលានហោយងាយហោយហប្របើប្រាេ់កុំពូ យទ័រ។
ហលើេពីហនេះ ហៅហេឡូហ ើកមានផ្ត ល់រូនព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែលមានហៅកនុងហេឡូហ ើកហផ្េងហទៀែ ែូ ចហនេះហោកអ្ន កោចទទួ ល
ានព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកកាន់ណែទូ លំទូោយ។

ការណែនំគៅប្ក្ស ុមហុនណែលចង់បាន
ប្របេិនហបើមានការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែលចង់ោក់

កយ េូ ម្អ្ហ្ា ើញម្កកណនៃ ងប្របឹកាពិហប្ររេះការងារ។

ហប្រកាយពីពនយល់និងផ្តល់ែំបូនមនអ្ំពីការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក និងទទួ លេំែួររ ួច, ហយើងថ្លហរៀបចំថ្ងៃហមា៉េងេមាាេន៍ជាហែើម្និងអ្ន កទទួ ល
បនទុកប្រក ុម្េុន, ហេើយប្របគល់រូនលិខិែណែនំ។
ម្យ៉េ ងប្របេិនហបើលកខ ែឌនិម្ួយៗថ្នការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក ម្ិនប្រែូ នឹងការចង់ានែិចហប្រចើន, ហយើងក៏ថ្លលកជាម្ួ យប្រក ុម្េុន។

រំនួយណសែងរក្សការងារ
ហែើម្បីរួយែល់ការណេវ ងរកការងាររបេ់អ្នកទា ំងអ្េ់រន

ហេឡូហ ើកមានហរៀបចំេិកាខសាោតាម្ប្របហេទនិម្ួយៗ

ហ ើញការងារេម្ប្រេបនិងខល ួនឯង, ែំបូនមនអ្ំពីរហបៀបចូ លេមាាេន៍ជាហែើម្។ ចំហ
េូ ម្សាកេួ រម្កតាម្ហេឡូហ ើក។

គសវាក្សមម គផ្េងគ ៀត
ហប្រៅពីហនេះ មានផ្តល់ហេវាកម្ម ហផ្េងៗហៅតាម្ហេឡូហ ើកនិម្ួយៗ។
ចំហ

េះម្ុខ/ខៃ ឹម្សារថ្នហេវាកកម្ម េូ ម្សាកេួ រម្កហេឡូនិម្ួយៗ។

1

ែូ ចជា ិ្ីសាស្តេតោចរក

េះកាល ិភាគថ្នេិកាខសាោតាម្ប្របហេទនិម្ួយៗជាហែើម្

លំហូរណរររ

ួ លការឧរតថ មភ

បាត់រង់ការងារ

ដាក្ស់ពាក្សយណសែងរក្សការងារនិងសគប្មច
លក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការឧរតថ មភ

េម្ីរនណែលបំហពញណបបបទទទួ លការឧបែេ ម្ា េូ ម្យកឯកសារចាំាច់ម្កហេឡូហ ើ
ក។ ហេឡូហ ើកនឹងពិនិែយ/េហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាតាម្រយៈឯកសារ
ណែលានោក់។

ប្របគល់រូនឯកសារចាំាច់ែូចជាប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា។

ប្ររុំពនយល់ធានរ៉ារ់រងការងារ

ហេើយពនយល់អ្ំពីែំហែើការណបបបទទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាថ្នធានរា៉ាប់រងការងារ

និងេកម្ម ភាព

ណេវ ងរកការងារ។
※កិចចប្របរុំពនយល់ធានរា៉ាប់រងការងារ ោចមានហប្រកាយបនាប់ពីចប់រយៈហពលរង់ចាំ។

ចាប់ពថ្ី ងៃ ានទទួ លហេចកត ីេហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា

ចរ់រយៈគពលរង់ចំ

រេូ ែែល់7ថ្ងៃ កនៃ ងផ្ុែ

ហោយគិែប្ចល
ូ សាេនភាពាែ់បង់ការងារ ហៅថ្ន”រយៈហពលរង់ចាំ”។ រយៈហពលហនេះម្ិនចូ លការផ្ត
ល់ធានរា៉ាប់រងការងារហទ។

ចំហ

ក្សប្មិតឧរតថ មភ

េះអ្ន កោឈប់ការងារហោយហេែុផ្លផ្ទាល់ខល ួនជាហែើម្

ហប្រកាយថ្ងៃ ចប់រង់ចាំនិងកនុងកំឡ
ុ ង3ណខ

ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលចាប់ពី

ម្ិនប្រែូ ានផ្ត ល់ហោយហទ។

ហនេះហៅថ្ន”កប្រម្ិែ

ឧបែេ ម្ា”។

េូ ម្ោក់លិខិែប្របកាេទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារតាម្ថ្ងៃ ទទួ លសាគល់(ជាហរល4េាតេ៍1

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ

ហលើក)។ ហយើងពិនិែយការមានរមនការងារ, លទធ ផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារជាហែើម្ រ ួចទទួ ល
សាគល់ការាែ់បង់ការងារ។

ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលេប្រមាប់ចំណែកចំនួនថ្ងៃ ណែលានទទួ លការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ

ូ ទាត់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរល

ជាគរលថ្ងៃ ួ លស្គគល់
ររស់គោក្សអន ក្សប្តូ
បានក្សំែត់ក្សនុងគរៀង
រល់4សបាតហ៍

នឹងប្រែូ ហ រចូ លគែនីេនេ ំរបេ់ហោកអ្ន ក។

ខុេរនតាម្សាេប័ន

សូ មគប្រើប្បាស់ការប្រឹក្សាពិគប្រោះការងារ
ោចហម្ើលការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក, ប្របឹកាពិហប្ររេះការងារជាហែើម្ ហប្រៅពីថ្ងៃ ទទួ លសាគល់ផ្ងណែរ។
េូ ម្ហោយានចូ លហ្វ ើការងារហឡើង ិញហោយានឆាប់ហទាេះជា1ថ្ងៃ

តាម្រយៈេកម្ម ភាពណេវ ងរក

ការងារហពញហលញ។

ជាប្រាក់ឧបែេ ម្ាចំហ

ចូ លគ្ែ កា
ើ រ

(រយៈហពលរេូ ែែល់កា រហ រចូ ល

េិរ្ញ ែថុ, ោចែល់ប្របណេល1េាតេ៍ ែូ ចហនេះេូ ម្អ្្យប្រេ័យ)

េះការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ,

ហោកអ្ន កោចហេន ើរេុែ
ំ ូ ចជា

ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ កា
ើ រហឡើង ិញ/ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហងរហលើកកម្ព េ់ការងារ/
ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការងារ/ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការហរៀបចំការងារហពញហមា៉េង/ប្រាក់ឧបែេ ម្ា
ការចូ លហ្វ កា
ើ រហឡើង ិញថ្នអ្ន កោយុហប្រចើន។

ចរ់ការឧរតថ មភ

គោក្សអន ក្សក្ស៏អាចគប្រើប្បាស់ការប្រឹក្សាពិគប្រោះការងារ គប្កាយចរ់ការ
ឧរតថ មភផ្ងណែរ។
សូ មអគ្ជើញមក្សគហឡ
ូ គ ើក្សគដាយក្សត ី រ ើក្សរយ។
2

1 អន ក្សណាអាច

ួ លការផ្តល់ធានរ៉ារ់រងការងារ?

ការធានរា៉ាប់រងការងារ មានផ្តល់”ប្បាក្ស់ឧរតថ មភអនក្សណសែងរក្សការងារ” ហែើម្បីហោយេម្ីរនោចចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញានឆាប់ហទាេះជា1ថ្ងៃ
ហោយម្ិនារម្ម ែ៍ពរ
ី ី ភាពហពលកំពុងាែ់ាែ់ការងារ ហេើយហផ្ទតែហលើការណេវ ងរកការងារ។
ប្រាក់ឧបែេ ម្ាអ្នកណេវ ងរកការងារហនេះ មិនណមនបានន័យថាគអាយណតឈរ់ពីការងារ ដាច់ខាតអាច

ួ លបានការឧរតថ មភគ ។

ហែើម្បីទទួ លានប្រាក់ឧបែេ ម្ាអ្នកណេវ ងរកការងារ ប្រែូ ណែជាអន ក្សសថិតក្សនុងស្គថនភាពបាត់រង់ការងារប៉េុហណ្ត
ណ េះ។

2 អែ ីជាស្គថនភាពបាត់រង់ការងារ?
សាេនភាពាែ់បង់ការងារ េំហៅែល់ករែីណែលានបំហពញប្រគប់លកខ ែឌខាងហប្រកាម្។
○ មានឆនទ ៈចង់ចូលគ្ែ ើការគពញគលញ។
○ មានសមតថ ភាពអាចគ្ែ ើការគពលណាក្ស៏បាន (ស្គថពភាពសុខភាព/ររ ិដាានជាគែើម)។
○ ខិតខំណសែងរក្សការងារណែរណតមិនបានចូ លគ្ែ ើការគៅការងារគពលរចចុរបនន ។

អន ក្សណែលមានប្តូ ស្គថនភាពមួ យណាខាងគប្កាម, ជាគរលមិនអាច
1.

ួ លប្បាក្ស់ឧរតថ មភអនក្សណសែងរក្សការងារគឡើយ។

ម្ិនោចចូ លហ្វ ើការភាៃម្ានហោយសាររំងឺឬរបួ េ(រ ួម្ទា ំងករែីកំពុងទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាឈប់េប្រមាក[េំែង]កនុង
ធានរា៉ាប់រងហប្ររេះថ្ននក់ការងារ និងរបួ េរំងឺកនុងធានរា៉ាប់រងេុខភាពជាហែើម្)

2.

ម្ិនោចហ្វ ើការភាៃម្ហោយសារពហ

េះ, មាែុភាព, ហម្ើលណងកូ នជាហែើម្

3.

ម្ិនោចហ្វ ើការភាៃម្ហោយសារហម្ើលណងប្រគួសារសាច់ញាែិ

4.

ាែ់បង់ការងារហោយសារែល់ោយុជាហែើម្ ហេើយេប្រមាកម្ួ យរយៈ

5.

ហរៀបការរ ួចហ្វ ើណែការងារផ្ាេះ និងម្ិនមានបំែងចូ លហ្វ ើការ

6.

ហ្វ ើការងារប្រគួសារែូ ចជា រួ យការងារផ្ាេះនិងកេិកម្ម , លក់ែូរជាហែើម្ ហេើយម្ិនោចហ្វ ើការាន

7.

ហ្វ ើរបរផ្ទាល់ខល ួន(រ ួម្ទា ំងការហរៀបចំ) ※ម្ិនថ្នមានរមនចំែូល។

8.

កំពុងបំហពញែួ នទីជាម្ស្តនតីថ្នប្រក ុម្េុនជាហែើម្(ករែីម្ិនមានេកម្ម ភាពឬប្រាក់ឈន ួល េូ ម្េួ របញ្ជាក់ហៅហេឡូហ ើក)

9.

កំពុងបំហពញការងារ(រ ួម្ទា ំងការហម្ើលហរៀន, រយៈហពលសាកេបង, រយៈហពលបែ្ុេះបណ្ត
ត ល, ម្ិនថ្នមានរមនចំែូល)
※ករែីហមា៉េងហ្វ ើការកនុង1េាតេ៍ហប្រកាម្20ហមា៉េង, ចាំាច់រាយការែ៍ពីថ្ងៃានហ្វ ើការនិងទឹកប្រាក់ចំែូល, ក៏ប៉េុណនត ចំហ

េះថ្ងៃ

ាែ់បង់ការងារហផ្េង មានករែីោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល។
10. ហផ្ទតែហលើការេិកា(ហៅសាោហពលថ្ងៃ, ម្ិនោចចូ លហ្វ ើការភាៃម្)
11. ការងារបនាប់ានកំែែ់រ ួច(រ ួម្ទា ំងការហប្ររងទទួ លយកហ្វ ើការ/ការេហប្រម្ចពីប្រក ុម្េុន)
※ប្របេិនហបើម្ិនោចចូ លហ្វ ើការភាៃម្ ហោយសារហេែុផ្លថ្ន1. 2. 3. 4., មានករែីោចពនយរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាាន។ (ហម្ើល
ទំព័រ17)

មានរន
ិ នអាច
មានរនទុក្សរង់
ក្សរង់ប្បាក្ស់ធានរ៉ារ់រង,
ង, គហើយគតើមានក្សរែីមនអាច

ួ លការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភអនក្សណសែងរក្សការងារគ ?

ការធានរា៉ាប់ការងារែូ ចនឹងប្រាក់េនេ ំែម្ក ល់ណែរ, ហោយណែមានបនទុកបង់ប្រាក់ធានរា៉ាប់រង, គឺម្ិនណម្នជាប្របព័នធណែលថ្នប្រែូ ណែោច
ទទួ លការផ្តល់ហោយហទ។
ការធានរា៉ាប់រងការងារ ជាប្របព័នធរួ យរួ យរនហៅ ិញហៅម្កណែលប្រគប់ប្រគងហោយរែឋ តាម្រយៈប្រាក់ធានរា៉ាប់រងនិងពនធ ពីអ្នកហ្វ ើការែ៍ថ្ទ
ហទៀែនិងមាចេ់ប្រក ុម្េុនេេប្ររេ។
ែូ ចហនេះហេើយ ប្របេិនហបើម្ិនមានប្រែូ នឹងលកខ ែឌណែលកំែែ់ហោយចាប់ ម្ិនោចទទួ លការឧបែេ ម្ាានហឡើយ។

3

មានចិតតចង់គ្ែ ើការ ណតឥឡ
ូ មិនអាចគ្ែ ើការបានគដាយស្គររំងឺជាគែើម, គតើប្តូ គ្ែ ើែូចគមត ច?
ហែើម្បីោចទទួ លានប្រាក់ឧបែេ ម្ាអ្នកណេវ ងរកការងារ ជាហរលប្រែូ មានរយៈហពល1ឆានំចាប់ពីថ្ងៃបនាប់ថ្ងៃាែ់បង់ការងារ។ រយៈហពលហនេះ
ហៅថ្ន”រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា”។
ហប្រកាយោឈប់ការងារ,

កនុងកំឡ
ុ ងហពលម្ិនោចហ្វ ើការភាៃម្ានហោយហេែុផ្លរំងឺ,

ពហ

េះជាហែើម្,

ប្របេិនេួ េរយៈហពលទទួ លការ

ឧបែេ ម្ា នឹងម្ិនោចហប្របើប្រាេ់ប្របព័នធធានរា៉ាប់រងណែលមានហនេះហឡើយ។
ប្រែង់ហនេះ ប្របេិនហបើានបំហពញេត ង់ោរហងរម្ួ យ, េម្ីរនោចពនយរយៈហពលហងរនូ រយៈហពលណែលទទួ លការឧបែេ ម្ាហនេះ ហេើយហប្រកាយម្ក
ហពលហ្វ ើការងារាន ិញ នឹងមានប្របព័នធហោយបំហពញណបបបទថ្នការទទួ លប្រាក់ធានរា៉ាប់រងការងារ (លំអ្ិែហម្ើលទំព័រ17)។

ក្សរែីោឈរ់ការងារ គហើយគៅស្គោគពលថ្ងៃគែើមបីយក្សរំនញ, គតើមិនអាចបានធានរ៉ារ់រងគ ?
ករែីណលងជា”សាេនភាពាែ់បង់ការងារ”ណែលានពនយល់ទំព័រម្ុន តាម្រយៈការហៅសាោហពលថ្ងៃ, នឹងម្ិនោចទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាអ្នក
ណេវ ងរកការងារហទ។
ហេើយចំហ

េះេិេេនិេេិែថ្នសាោណែលមានណចងកនុងមាប្រតា1ថ្នចាប់អ្ប់រំសាោ, សាោរំនញបហចច កហទេណែលមានណចងកនុងមាប្រតា124

ថ្នចាប់ែណែល ឬសាោប្របហេទនិម្ួយៗណែលមានណចងកនុងប្របការ1មាប្រតា134ថ្នចាប់ែណែល។ល។ (ហលើកណលងប្របព័នធេិកាពីចមាៃយ/ប្របព័នធ
េិកាយប់/ប្របព័នធេិកាតាម្ហមា៉េងកំែែ់។ ខាងហប្រកាម្ហៅថ្ន”េិេេនិេេិែហពលថ្ងៃ”) និងអ្ន កណែលមានលកខ ែៈប្របហាក់ប្របណេលនឹងេិេេ
និេេិែហពលថ្ងៃ,

ជាហរល

ម្ិនចូ លជាពលករតាម្ចាប់ធានរា៉ាប់រងការងារហទ

ែូ ចហនេះម្ិនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាអ្នកណេវ ងរក

ការងារានហឡើយ។

ស្គថនភាពណររណាណែលចត់ថាបាន”គ្ែ ើការ”?
តាម្ន័យចាប់ធានរា៉ាប់រងការងារ ការ“ហ្វ ើការ”ម្ិនេំហៅប្រែឹម្ណែបុគគលិកហពញហមា៉េងហទ, គឺរ ួម្ទា ំងការងារហប្រៅហមា៉េង, ការងារផ្ទែថ្នម្ឬ
ការបែ្ុេះបណ្ត
ត លកាងារផ្ងណែរ។
ហេើយចំហ

េះករែីបំហពញែួ នទីជាម្ស្តនតីថ្នប្រក ុម្េុនពិែប្រាកែហេើយ,

ហរៀបចំរបរផ្ទាល់ខល ួននិងែំហែើការោរី កម្ម ផ្ទាល់ខល ួន,

ហ្វ ើការងារ

ោរី កម្ម ប្រគួសារ, ប្រពម្ទា ំងការផ្តល់ពលកម្ម តាម្រ ូបភាពកិចចេនយ/ហផ្ារេិទធិ, ហ្វ ើការងារហៅផ្ាេះ, េកម្ម ភាពេម ័ប្រគចិែតផ្ងណែរ ោចជាករែី”ហ្វ ើ
ការ”។ លំអ្ិែេូ ម្ោន”12 រហបៀបេរហេររលិខិែប្របកាេទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ”។

4

3 រគរៀរគមើលរ័ែណអន ក្សមានលក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការផ្តល់ធានរ
ធានរ៉ា រ់រងការងារ

◎ណផ្ន កខាងម្ុខ

2

1
3

5

6

9

16
19

11
14

12
15

17
20

18
21

23
◎ណផ្ន កខាងខន ង

【មូ លគហតុបាត់រង់ការងារ៖ ក្សរែី11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33】
0530

Koyo Taro

20-012345-6
ចប់រង់ចាំ

020509-0529

ថ្ងៃចប់រង់ចាំ

21

ថ្ងៃ ទទួ លសាគល់ហលើកហប្រកាយ ណខ06ថ្ងៃ 27

020508

ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល

\○○○,○○○

「020509-0529」
「21」ជាកំឡ
ុ ងហពលទទួ លសាគល់(ថ្ងៃ9ណខឧេភា~ថ្ងៃ29ណខឧេភាឆានំ2020)
និងចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាណែលានទទួ លសាគល់(21ថ្ងៃ)។

69

ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាណែលហៅេល់។

【មូ លគហតុបាត់រង់ការងារ៖ ក្សរែី40, 50】 (ក្សរែីមានក្សប្មិតឧរតថ មភ)
0530

Koyo Taro

20-012345-6
ចប់រង់ចាំ

ថ្ងៃ ចប់រង់ចាំ

ថ្ងៃ ទទួ លសាគល់ហលើកហប្រកាយ ណខ08ថ្ងៃ22

020508

កំឡ
ុ ងហពលកប្រម្ិែឧបែេ ម្ា 020509-020808 ម្ូ លហេែុាែ់បង់ការងារ 40

「 020509-020808 」ប្រែូ ានបងាាញមានកប្រម្ិែឧបែេ ម្ា, ហេើយកំឡ
ុ ងហពលហនេះ(ថ្ងៃ9ណខឧេភា~ថ្ងៃ8ណខេីហាឆានំ2020) ម្ិនប្រែូ
ានផ្តលប្រ់ ាក់ឧបែេ ម្ាហរលហទ។

5

ដាច់ខាតសូមពិនិតយគមើលថាខល ឹមស្គរមានខុសឬគ ។ ក្សនុងក្សរែីមានក្សំហុស សូមប្បារ់មក្សអន ក្ស

ជាហលខហរៀងទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ា។

ជាហលខហពលសាកេួ រម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្

1

ហលខហរៀងឧបែេ ម្ា

2

ហ្មេះ

3

ហលខហរៀងអ្ន កមានធានរា៉ាប់រង

ចំហ

5

ោយុហពលាែ់បង់ការងារ

ោយុហពញរបេ់ហោកអ្ន កហពលាែ់បង់ការងារ។

6

ថ្ងៃ ណខឆានំកំហែើែ

េនៃ ឹកទី1, ”3”គឺ”Showa”, “4”គឺ”Heisei”។ ខាងសាតំថ្ន“―”គឺថ្ងៃ ណខឆានំ។

11

(ហេឡូហ ើកឬនយកោឋនែឹករ្ជន
ូ តាម្ែំបន់/

ការ ិយាល័យកិចចការេម្ុប្រទ) និងហលខបំហពញកនុងលិខិែប្របកាេទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ។
រហបៀបោនហ្មេះមានខុេណែរឬហទ? (ប្របេិនហបើខុេនឹងរហបៀបោនណែលមានចុេះប្ច ីកនុងសាេប័នេិរ្ញ ែថុ នឹងម្ិនោចហ រចូ លហទ
េូ ម្ប្រប ុងប្របយ័ែន)

ិ្ីទូទាែ់

9

ួ លរនទុក្ស។

េះធានរា៉ាប់រងការងារ ហលខហរៀងហនេះនឹងប្រែូ ានហប្របើកនុងកណនៃ ងការងារបនាប់ផ្ងណែរ។

ហ្មេះសាេប័នេិរ្ញ ែថុ, ហ្មេះសាខា, ហលខគែនីណែលានកំែែ់។

ថ្ងៃ ណខឆានំាែ់បង់ការងារ

ថ្ងៃ ណែលហោកអ្ន កានាែ់បង់ការងារ
ហេែុផ្លាែ់បង់ការងារតាងហោយហលខ។
11, 12: ប្ឈប់ការងារ (ហលើកណលង50)
21: ឈប់យកហ្វ ើការ (ទទួ លយកហ្វ ើការចាប់ពី3ឆានំហឡើងហោយមាចេ់េេប្ររេណែម្ួ យ)
22: ឈប់យកហ្វ ើការ (ទទួ លយកហ្វ ើការហប្រកាម្3ឆានំហោយមាចេ់េេប្ររេណែម្ួ យ/មានបញ្ជាក់ថ្ននឹងបនត កិចចេនយ)
23: ចប់រយៈហពល (ហ្វ ើការហប្រកាម្3ឆានំហោយមាចេ់េេប្ររេណែម្ួ យ/មានបញ្ជាក់ថ្នោចបនត កិចចេនយ)

12

ម្ូ លហេែុាែ់បង់ការងារ

24: ចប់រយៈហពល (ហប្រៅពី21~23)
25: ែល់ោយុ (ហលើកណលងន ិក)/ប្រហៅប្រ
ូ
ក ុម្េុនេម្ព ័នធ
31, 32: ោឈប់ការងារហោយហេែុផ្លផ្ទាល់ខល ួនេម្ប្រេប (េំ

្ពីមាចេ់េេប្ររេជាហែើម្)

33: ោឈប់ការងារហោយហេែុផ្លផ្ទាល់ខល ួនណែលេម្ប្រេប (ហប្រៅពី31, 32)
40, 45: ោឈប់ការងារហោយហេែុផ្លផ្ទាល់ខល ួនណែលម្ិនេម្ប្រេប
50, 55: ប្ឈប់ការងារហោយម្ូ លហេែុ្ៃន់្ៃរោក់បហនាេខល ួនឯង

14

ទឹកប្រាក់ឈនល
ួ ប្របចាំថ្ងៃ ហពល

ជាហរល, គឺជាទឹកប្រាក់ណែលណចក េរុបប្រាក់ឈនល
ួ ណែលានទូ ទាែ់កនុងរយៈហពល6ណខម្ុនប្រែឹម្ាែ់បង់ការងារ នឹង180។

ាែ់បង់ការងារ

15

កប្រម្ិែឧបែេ ម្ា

ករែីមានកប្រម្ិែឧបែេ ម្ា, គឺជារយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាហនេះ។

16

ថ្ងៃណខឆានំោក់

ជាថ្ងៃ ណែលហោកអ្ន កានោក់ប័ែណាែ់បង់ការងារហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្ និងានោក់

17

ថ្ងៃ ទទួ លសាគល់

ខាងហ្វ ងគឺទប្រម្ង់េាតេ៍, ខាងសាតំគឺបងាាញថ្ងៃ (ហម្ើលទំព័រ11)។

18

ថ្ងៃចប់រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា

ជាថ្ងៃ ចុងហប្រកាយថ្នរយៈហពលណែលហោកអ្ន កោចទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល។

19

ទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ

ជាទឹកប្រាក់ចំណែក1ថ្ងៃ ថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលណែលហោអ្ន កទទួ ល។

20

ចំនួនថ្ងៃ ឧបែេ ម្ាកំែែ់

ជាចំនួនថ្ងៃ អ្ែិបរមាណែលហោកអ្ន កោចទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល (ហម្ើលទំព័រ8)។

រយៈហពលអ្ន កមានធានរា៉ាប់រង

ជារយៈហពលគិែប្ចល
ូ ណែលហោកអ្ន កប្រែូ ានទទួ លហ្វ ើការជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រង (ហម្ើលទំព័រ7)។

21
23

កយណេវ ងរកការងារ

កយណេវ ងរកការងារ។

ណែលគិែប្ចូល
ប្រប ែត ិផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ ល

ជាថ្ងៃ ានទទួ លការឧបែេ ម្ាចុងហប្រកាយកនុងករែីណែលហោកអ្ន កានទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញហពលកនៃ ងម្ក។

ហ្វ ើការហឡើង ិញ

☆ រ័ែណអន ក្សមានលក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការផ្តល់ធានរ៉ារ់រងការងារ មិនអាចគអាយឬខច គី ៅអន ក្សគផ្េងបានគឡើយ។ ក្សរែីបាត់ សូមដាក្ស់ពាក្សយគៅគហឡ
ូ គ ើក្ស

ជាគែើម។
☆ រ័ែណអន ក្សមានលក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការផ្តល់ធានរ៉ារ់រងការងារ ប្តូ បានគ្ែែ
ើ គំ ែើការគដាយក្សុំពូ យ ័រ ែូ ចគនោះសូមក្សុំគអាយពត់រត់គប្ៅពីណខេរត់ឬគ្ែ ើ

គអាយប្រឡាក្ស់។
☆ រ័ែណអន ក្សមានលក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការផ្តល់ធានរ៉ារ់រងការងារ សូមណងរក្សា ុក្សដាក្ស់គអាយបានលអ គទាោះគប្កាយចរ់ការឧរតថ មភក្ស៏គដាយ។

6

4 អែ ីជា ឹក្សប្បាក្ស់ប្រចំថ្ងៃនិងចំនួនថ្ងៃឧរតថ មភ ថ្នប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរល?
កនុងប្រាក់ឧបែេ ម្ាអ្នកណេវ ងរកការងារ, ប្រាក់ឧបែេ ម្ាផ្តល់ចំហ

េះថ្ងៃណែលេេ ិែកនុងសាេនភាពាែ់បង់ ការងារ ហៅថ្ន”ប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរល”។

ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរលប្រចំថ្ងៃជាហរល, ជាទឹកប្រាក់ប្របណេល80%~45%ថ្នទឹកប្រាក់ណែលានណចក ទឹកប្រាក់េរុបប្រាក់ឈន ួលណែលប្រែូ

(1)

ានទូ ទាែ់កនុងកំឡ
ុ ង6ណខម្ុនប្រែឹម្ាែ់បង់ការងារ នឹង180 ( ក្ស
ឹ ប្បាក្ស់ឈន ួលប្រចំថ្ងៃ) (ចំហ

េះទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ ប្រែូ

ានកំែែ់អ្ែិបរមាហផ្េងហទៀែ)។
※

ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរលប្រចំថ្ងៃ ប្តូ បានណក្សសប្មួ លរល់ឆ្នំថ្ងៃ1ណខសីហា ណផ្អក្សគលើល ធ ផ្ល ”សថិតិការងារពលក្សមម រល់ណខ”។

(2) ទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាប្របចាំថ្ងៃ ក៏ប្រែូ ានកំែែ់តាម្ប្រេទាប់ោយុផ្ងណែរ។
(កនុងករែីថ្ងៃណែលប្រែូ ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាចាប់ពីណខ1ណខេីហាឆានំ2020ែល់ថ្ងៃ31ណខកកក ោឆានំ2021)
ប្រាក់ឈន ួលប្របចាំថ្ងៃ (wហយ៉េន)

អ្ប្រតាផ្តល់ហោយ

ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ (yហយ៉េន)

●អន ក្សមានអាយុគប្កាម30ឆ្នំ និងអន ក្សមានអាយុចរ់ពី65ឆ្នំគពលបាត់រង់ការងារ
2,574ហយ៉េនហឡើង 5,030ហយ៉េនហប្រកាម្

80%

5,030ហយ៉េនហឡើង 12,390ហយ៉េនចុេះ

80%~50%

12,390ហយ៉េនហលើេ 13,700ហយ៉េនចុេះ

50%

13,700គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា)ហលើេ

―

2,059ហយ៉េន~4,023ហយ៉េន
4,024ហយ៉េន~6,195ហយ៉េន (*1)
6,195ហយ៉េន~6,850ហយ៉េន
6,850គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា)

● អន ក្សមានអាយុចរ់ពី30ឆ្នំគប្កាម45ឆ្នំគពលបាត់រង់ការងារ
2,574ហយ៉េនហឡើង 5,030ហយ៉េនហប្រកាម្

80%

5,030ហយ៉េនហឡើង 12,390ហយ៉េនចុេះ

80%~50%

12,390ហយ៉េនហលើេ 15,210ហយ៉េនចុេះ

50%

15,210គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) ហលើេ

―

2,059ហយ៉េន~4,023ហយ៉េន
4,024ហយ៉េន~6,195ហយ៉េន (*1)
6,195ហយ៉េន~7,605ហយ៉េន
7,605គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា)

● អន ក្សមានអាយុចរ់ពី45ឆ្នំគប្កាម60ឆ្នំគពលបាត់រង់ការងារ
2,574ហយ៉េនហឡើង 5,030ហយ៉េនហប្រកាម្

80%

5,030ហយ៉េនហឡើង 12,390ហយ៉េនចុេះ

80%~50%

12,39 0ហយ៉េនហលើេ 16,740ហយ៉េនចុេះ

50%

16,740គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) ហលើេ

―

2,059ហយ៉េន~4,023ហយ៉េន
4,024ហយ៉េន~6,195ហយ៉េន (*1)
6,195ហយ៉េន~8,370ហយ៉េន
8,370គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា)

● អន ក្សមានអាយុចរ់ពី60ឆ្នំគប្កាម65ឆ្នំគពលបាត់រង់ការងារ
2,574ហយ៉េនហឡើង 5,030ហយ៉េនហប្រកាម្

80%

5,030ហយ៉េនហឡើង 11,140ហយ៉េនចុេះ

80%~45%

11,140ហយ៉េនហលើេ 15,970ហយ៉េនចុេះ

45%

15,970គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា) ហលើេ

―

2,059ហយ៉េន~4,023ហយ៉េន
4,024ហយ៉េន~5,013ហយ៉េន (*2)
5,013ហយ៉េន~7,186ហយ៉េន
7,186គយ៉េន ( ឹក្សប្បាក្ស់អតិររមា)

*1 y= 0.8w－0.3｛(w－5,030)/7,360｝w
*2 y=0.8w-0.35｛(w－5,030)/6,110｝ｗ，y= 0.05w＋4,456 ទឹកប្រាក់ម្ួយណ្តណែលទាបជាងហគ
(3)
អ្ែិបរមាថ្នចំនួនថ្ងៃណែលោចទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល ប្រែូ ានកំែែ់ែូចតារាងហៅទំព័របនាប់ (ហៅថ្ន”ចំនួនថ្ងៃឧរតថ មភ
ក្សំែត់”) ជាគរលគៅតាមគហតុផ្លបាត់រង់ការងារគពលចុងគប្កាយែូ ចជា អាយុចំថ្ងៃបាត់រង់ការងារ, រយៈគពលប្តូ បាន

ួ លគ្ែ ើ

ការងារជាអន ក្សមានធានរ៉ារ់រងការងារ។
រយៈគពលប្តូ បាន
បាន

ួ លយក្ស
គ្ែ ើការជាអន
លយក្សគ្ែ
ការជាអនក្សមានធានរ៉ារ់រង

កនុងករែីកំឡ
ុ ងហពលធាៃប់ជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រងហោយសារប្រហៅប្រ
ូ
ក ុម្េុនហផ្េងជាហែើម្មានចហនៃេះទហទ, ហេើយរយៈហពលចហនៃេះទហទេេ ិែកនុង1ឆានំ ហគគិែប្ចូលរយៈហពល
ធាៃប់ជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រងម្ុនហប្រកាយ។

ប៉េុណនត កនុងករែីធាៃប់ានទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល(រ ួម្ទា ំងប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញជាហែើម្)

ឬប្រាក់ឧបែេ ម្ា1ហលើក

ករែីពិហេេ, ណែរយៈហពលណែលធាៃប់ជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រងហប្រកាយានទទួ លការផ្ត ល់ហនេះ នឹងប្រែូ គិែប្ចូល។
ម្ួ យ ិញហទៀែ រយៈហពលធាៃប់ជាបុគគលិកហប្ររើេហរ ើេការងារេប្រមាប់ការផ្ទៃេ់ប្រូ បប្ម្៌ការងារនិរនត ភាព និងរយៈហពលានទទួ លការផ្ត ល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាេប្រមាកហម្ើលណងកូ ន
(ចាប់ពីថ្ងៃ 1ណខ10ឆានំ2007)ផ្ង

ណែលមានណចងកនុងប្របការ1មាប្រតា21ចាប់ផ្ទៃេ់ប្រ្នធានម្នុ
ូ
េេសាធារែៈឯករន

ឧបែេ ម្ាកំែែ់។

7

ប្រែូ ានែកហចញពីការគែនកំែែ់រកចំនួនថ្ងៃ

ចំនួនថ្ងៃឧរតថ
ំ ត់
ឧរតថមភ
មភក្សែ

①

អន ក្សបានបាត់រង់ការងារគដាយ ចរ់រយៈគពលក្សិចចសនា, ោឈរ់ែល់អាយុ, ឆនទ ៈខល ួនឯង (រល់អនក្សបាត់រង់ការងារគប្ៅពី②និង③)
រយៈហពលធាៃប់ជា
អ្ន កមានធានរា៉ាប់រងការងារ

10ឆានហំ ឡើង
10ឆានហំ ប្រកាម្

ប្រគប់ោយុ

②

20ឆានហំ ឡើង
20ឆានហំ ប្រកាម្

ោយុហពលាែ់បង់ការងារ

90ថ្ងៃ

120ថ្ងៃ

150ថ្ងៃ

អន ក្សបានបាត់រង់ការងារគដាយ ក្សេ័យ្ន, រ្ឈរ់, ឈរ់យក្សគ្ែ ើការរនត ណែលរំគពញលក្សខ ែឌគងរ (គលើក្សណលង③)
រយៈហពលធាៃប់ជា
អ្ន កមានធានរា៉ាប់រងការងារ

1ឆានំហឡើង

5ឆានំហឡើង

10ឆានហំ ឡើង

5ឆានំហប្រកាម្

10ឆានហំ ប្រកាម្

20ឆានហំ ប្រកាម្

30ឆានហំ ប្រកាម្

90ថ្ងៃ

120ថ្ងៃ

180ថ្ងៃ

―

30ឆានហំ ឡើង 35ឆានហំ ប្រកាម្

120ថ្ងៃ

210ថ្ងៃ

240ថ្ងៃ

240ថ្ងៃ

270ថ្ងៃ

ោយុហពលាែ់បង់ការងារ

1ឆានំហប្រកាម្

20ឆានហំ ឡើង

180ថ្ងៃ
35ឆានហំ ឡើង 45ឆានហំ ប្រកាម្

90ថ្ងៃ

150ថ្ងៃ

45ឆានហំ ឡើង 60ឆានហំ ប្រកាម្

180ថ្ងៃ

240ថ្ងៃ

270ថ្ងៃ

330ថ្ងៃ

60ឆានហំ ឡើង 65ឆានហំ ប្រកាម្

150ថ្ងៃ

180ថ្ងៃ

210ថ្ងៃ

240ថ្ងៃ

※ តារាង②ណែលអ្នុ ែត ន៍ចំហ

េះអ្ន កាែ់បង់ការងារហោយសារការឈប់យកហ្វ ើការបនត ណែលបំហពញលកខ ែឌហងរ គឺជា ិធានការបហណ្ត
ត េះ

ោេនន (េប្រមាប់អ្នកានាែ់បង់ការងារកនុងកំឡ
ុ ងហពលរេូ ែែល់ថ្ងៃ 31ណខម្ីនឆានំ2022)។

③ អន ក្សមានផ្លលំបាក្សចំគពាោះការគ្ែ ើការគដាយស្គរពិការភាពជាគែើម (ចំបាច់មានការដាក្ស់ពាក្សយពីសមីរន)
រយៈហពលធាៃប់ជា
អ្ន កមានធានរា៉ាប់រងការងារ

1ឆានំហប្រកាម្※

1ឆានំហឡើង

ោយុហពលាែ់បង់ការងារ

45ឆានហំ ប្រកាម្

300ថ្ងៃ
150ថ្ងៃ

45ឆានហំ ឡើង 65ឆានហំ ប្រកាម្

360ថ្ងៃ

※ ប្រកហោន”1ឆានហំ ប្រកាម្” អ្នុ ែត ន៍ចំហ

េះណែអ្ន កានាែ់បង់ការងារហោយហេែុផ្លប្រែូ នឹង② ឬហេែុផ្លណែលម្ិនោចហរៀេវាងានហផ្េងហទៀែ។

5 រយៈគពលណាអាច

ួ លការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថ
ឧរតថមភ
មភគរល?

រយៈហពលោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល ជាគរលមានរយៈគពល1ឆ្នំចរ់ពីថ្ងៃរនទរ់ថ្នថ្ងៃបាត់រង់ការងារ (ចំគពាោះអន ក្សណែលមាន
ចំនួនថ្ងៃឧរតថ មភក្សំែត់330ថ្ងៃគ្ឺរយៈគពល1ឆ្នំ+30ថ្ងៃ, អន ក្សមាន360ថ្ងៃគ្ឺ1ឆ្នំ+60ថ្ងៃ)។ រយៈហពលហនេះហៅថ្ន”រយៈគពល
ចំហ

ួ លការឧរតថ មភ”។

េះថ្ងៃណែលេេ ិែកនុងសាេនភាពាែ់បង់ការងារកនុងកំឡ
ុ ងហពលហនេះ េម្ីរនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលណែលជាការកប្រម្ិែ

ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់។
ប្របេិនហបើេួេរយៈហពលហនេះ

ហទាេះជាានប្ច ប់ទទួ លការឧបែេ ម្ានូ ចំណែកចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់ក៏ហោយ

ទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលហទ។
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ហប្រកាយម្កនឹងម្ិនោច

ឧទាហរែ៍
ករែីបំហពញណបបបទយឺែហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្ បនាប់ពីាែ់បង់ការងារហោយសារហេែុផ្លផ្ទាល់ខល ួន។
ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់មាន150ថ្ងៃប៉េុណនត …
រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា(1ឆានំ)
រង់ចាំ(7ថ្ងៃ)
ថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ ាែ់បង់

ម្ិនោចទទួ លការឧបែេ ម្ា

កប្រម្ិែឧបែេ ម្ា(3ណខ)

ឧបែេ ម្ាចំណែក120ថ្ងៃ

ថ្ងៃ េហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា

ចំណែក30ថ្ងៃ

ថ្ងៃ ចប់រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា

កនុងករែីហនេះ ហោយសាររយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាប្រែឹម្ហពលណែលានទទួ លការឧបែេ ម្ាចំណែក120ថ្ងៃានប្ច ប់, ចំណែក30ថ្ងៃម្ិន
ោចទទួ លានហទ។
ប៉េុណនត ប្របេិនហបើមិនអាចគ្ែ ើការរនត ចរ់ពី30ថ្ងៃគឡើងហោយសាររំងឺ, របួ េ, ពហ

េះជាហែើម្ េម្ីរនោចពនារយៈគពល

ួ លការឧរតថ មភ

(េូ ម្ហម្ើល”16 ការពនយរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាជាអ្វ ី?”)។
ម្យ៉េ ង, ហៅ③ថ្នទំព័រ8, ប្របេិនហបើចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់មាន300ថ្ងៃឬ360ថ្ងៃ និងានទទួ លកប្រម្ិែឧបែេ ម្ា3ណខ, ករែីពិហេេថ្នរយៈ
ហពលទទួ លការឧបែេ ម្ានឹងប្រែូ ានអ្នុ ែត ន៍។
រយៈហពលប្រែូ ានពនយ

រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាែំបូង(1ឆានំ)
រង់ចាំ(7ថ្ងៃ )

Ａ(※）

កប្រម្ិែឧបែេ ម្ា(3ណខ)

ថ្ងៃ េហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា
ថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ ាែ់បង់ការងារ

ថ្ងៃ ចប់រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាែំបូង

ថ្ងៃ ចប់រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា

កនុងករែីហនេះ រយៈហពលណែលានបូ កប្ចល
ូ Aនឹងរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាែំបូង គឺជារយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា។
※ A = 21ថ្ងៃ + 3ណខ (កប្រម្ិែឧបែេ ម្ា) + 300ថ្ងៃ (ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់) - 1ឆានំ

6 ជាែំរូងគ្ឺការដាក្ស់ពាក្សយណសែងរក្សការងារ
ចំហ

េះណបបបទថ្នការធានរា៉ាប់រងការងារ គឺចាប់ហផ្តើម្ពីហពលានោក់ប័ែណាែ់បង់ការងារ ប្រពម្ទា ំងោក់

ឡូហ ើកជាហែើម្ (ចំហ

េះន ិកណែលានោឈប់ការងារហេើយចង់បនត ហ្វ ើការជាន ិក គឺហៅនយកោឋនែឹករ្ជន
ូ តាម្ែំបន់)។

ថ្ងៃណែលចាប់ហផ្តើម្ណបបបទហនេះហៅថ្ន “ថ្ងៃសគប្មចលក្សខ ែៈសមបតត ិអនក្ស
ហពលោក់

កយណេវ ងរកការងារហៅហេ

ួ លការឧរតថ មភ”។

កយណេវ ងរកការងារ េូ ម្េរេរបំហពញប្របហេទការងារនិងចំែូលជាហែើម្ណែលចង់ានកនុង”ពាក្សយសុំណសែងរក្សការងារ”។

7 ការ“រង់
ការ ច”ំ ចរ់ពីថ្ងៃសគប្មចលក្សខ ែៈសមបតត ិ
ថ្ងៃសថិតក្សនុងស្គថនភាពបាត់រង់ការងារចរ់ពីថ្ងៃសគប្មចលក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការឧរតថ មភ

ួ លការឧរតថ មភប្តូ បានគ្ិតរ្ចូល គហើយក្សនល ងផ្ុតរហូ តប្តឹម7

ថ្ងៃ, េម្ីរនម្ិនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលហទ។ រយៈហពលហនេះហៅថ្នការ”រង់ច”ំ ។
ែូ ចហនេះ,

ចាប់ពីថ្ងៃបនាប់ថ្ងៃចុងហប្រកាយថ្នការ”រង់ច”ំ ហនេះ

គឺជាថ្ងៃប្រែូ ឧបែេ ម្ា,

ាែ់បង់ការងារហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្ នឹងប្រែូ ានផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ា។
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ហេើយចំហ

េះថ្ងៃណែលានទទួ លការទទួ លសាគល់ការ

8 គពលណែលការឧរតថ មភចរ់គផ្តើម(ក្សរែីរមនក្សប្មិតឧរតថ មភ)
ហប្រកាយការរង់ចាា
ំ នកនៃ ងផ្ុែ (ហៅថ្ន”ចរ់រង់ច”ំ ) ប្របេិនហបើបនត កនុងសាេនភាពាែ់បង់ការងារ, នឹងប្រែូ ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល។
ម្កហេឡូហ ើកកនុងថ្ងៃ ទទួ លសាគល់, ប្របេិនហបើទទួ ល
សាេនភាពាែ់បង់ការងារ

ម្ិនប្រែូ ានផ្ត ល់ការឧបែេ ម្ា

ានការទទួ លសាគល់, “រង់ចាំរយៈហពល7ថ្ងៃ ” និង
“សាេនភាពាែ់បង់ការងារចាប់ពីថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ

ប្រែូ ផ្ត ល់ការឧបែេ ម្ា

ចប់រង់ចាំ រេូ ែែល់ថ្ងៃ ម្ុនថ្ងៃ ទទួ លសាគល់” នឹង

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ )
ថ្ងៃ េហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិ

ថ្ងៃ ចប់

ថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ

ថ្ងៃ ម្ុនថ្ងៃ ទទួ លសាគល់ ថ្ងៃ ទទួ ល

ទទួ លការឧបែេ ម្ា

រង់ចាំ

ចប់រង់ចាំ

ែំបូង

／ )

( ／ )

( ／

(

( ／ )

)

ប្រែូ ានេហប្រម្ច,

ហេើយការផ្ត ល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ា

សាគល់ែំបូង

( ／ )

ហរលចាប់ហផ្ត ើម្។

9 មានក្សប្មិតឧរតថ មភរយៈគពល3ណខ គោងតាមគហតុផ្លបាត់រង់ការងារ
អ្ន កណែលមានប្រែូ ម្ួ យណ្តកនុងចំហណ្តម្ករែីខាងហប្រកាម្, ចាប់ពីថ្ងៃបនាប់ណែលការរង់ចាំានកនៃ ងផ្ុែរយៈហពល3ណខ (ហៅថ្ន”ចរ់រង់ច”ំ )
ហេើយបនត េេ ិែកនុងសាេនភាពាែ់បង់ការងារ, ការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលនឹងចាប់ហផ្តើម្។
① ក្សរែីបានោឈរ់ការងារគដាយគហតុផ្លផ្ទទល់ខល ួនណែលមិនសមប្សរ
② ក្សរែីប្តូ បានរ្ឈរ់ការងារគដាយមូ លគហតុ្ៃន់្ៃរតាមរយៈ ំនួលខុសប្តូ ខល ួនឯង

សាេនភាពាែ់បង់ការងារ
ក្សប្មិតឧរតថ មភ(3ណខ)
ម្ិនប្រែូ ានផ្ត ល់ការឧបែេ ម្ា

ម្ិនប្រែូ ានផ្ត ល់ការឧបែេ ម្ា

ប្រែូ ផ្ត ល់ការឧបែេ ម្ា

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ )
ថ្ងៃ េហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិ

ថ្ងៃ ចប់

ថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ

ថ្ងៃ ទទួ លសាគល់

ថ្ងៃ បនាប់ណែលរយៈហពល

ថ្ងៃ ម្ុនថ្ងៃ ទទួ ល

ថ្ងៃ ទទួ ល

ទទួ លការឧបែេ ម្ា

រង់ចាំ

ចប់រង់ចាំ

ែំបូង

កប្រម្ិែឧបែេ ម្ាានកនៃ ង

សាគល់ែំបូង

សាគល់

／ )

( ／

／ )

(

( ／ )(

ោចទទួ លានការឧបែេ ម្ា
ប្រសិនគរើមិន
ចំហ

ួ លបានការ

／ )

(

ផ្ុែ

／ )

( ／ )

(

)

គឺហប្រកាយទទួ លានការទទួ លសាគល់កនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់បនាប់ពីរយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាានកនៃ ងផ្ុែ,

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារក្សនុងថ្ងៃ

ួ លស្គគល់ែំរូងគ , ការរង់ចំនឹងមិនក្សនល ងផ្ុតគ ។

េះអ្ន កមានកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាផ្ងណែរ កនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់ណែលប្រែូ ានកំែែ់ ោច់ខាែេូ ម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ ហែើម្បីទទួ លការទទួ ល

សាគល់ការាែ់បង់ការងារ។

10 ក្សនុងគពលមិនបាន

ួ លការឧរតថ មភគស្គោះ គហើយការងាររនទរ់បានចរ់គផ្តម
ើ ិញ

គនោះ?

កនុងករែីានចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ ចាំាច់ោក់លិខិែរូ នែំែឹងអ្ំពីការងារម្កកាន់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ (លំអ្ិែ េូ ម្ោន”20 ហពលការចាប់
ហផ្តើម្ការងារឬោរី កម្ម ានកំែែ់ហេើយហនេះ?”)។
ករែីានចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញហោយម្ិនានទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលឬប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ រយៈហពលណែលានចូ លធាន
រា៉ាប់រងការងារេូ ែម្កែល់បចចុបបនន ប្រែូ ានគិែប្ចល
ូ ។ ហលើកហប្រកាយកនុងករែីប្រែូ គែនចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់ថ្នធានរា៉ាប់រងការងារ
ហពលាែ់បង់ការងារ, ហេើយបូ កចូ លរយៈហពលណែលប្រែូ ានទទួ លហ្វ ើការជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រង។

10

មានការកំែែ់ម្ួយចំនួនអ្ំពីណែននិងលកខ ែឌថ្នរយៈហពលណែលោចគិែប្ចល
ូ

ែូ ចហនេះេប្រមាប់លំអ្ិែេូ ម្សាកេួ រម្កអ្ន កទទួ លបនទុក

ថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្។

11 អែ ីជាការ

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ?

ហែើម្បីទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ា ជាគរលក្សនុងថ្ងៃណែលបានក្សំែត់1គលើក្សក្សនុងរយៈគពល4សបាតហ៍ (28ថ្ងៃ) (ហៅថ្នថ្ងៃ

ួ លស្គគល់ការ

បាត់រង់ការងារ) េម្ីរនចាំាច់ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ និងចាំាច់ប្របកាេអ្ំពីសាេនភាពាែ់បង់ការងារតាម្រយៈ”លិខិតប្រកាស

ួល

ស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ”។
ហោយសារប្រែូ ពិនិែយថ្នេេ ិែកនុង”ស្គថនភាពបាត់រង់ការងារ”ឬអ្ែ់ហោយេែយនុម្័ែ/ជាក់ោក់ ហទើបផ្តល់ការឧបែេ ម្ា, កនុងការទទួ លសាគល់
ការាែ់បង់ការងារ ហយើងមានហរៀបចំេតង់ោរ ិនិចឆ័យណផ្ែកតាម្ល ធ ផ្លសក្សមម ភាពណសែងរការងារក្សនុងណែនគងរមួ យ។ កនុងលិខិែប្របកាេទទួ ល
សាគល់ការាែ់បង់ការងារ េូ ម្េរហេរបំហពញហោយានប្រែឹម្ប្រែូ នូ េកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារណែលានហ្វ ើកនុងរយៈហពលណែលនឹងទទួ លការ
ទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ (េប្រមាប់លិខិែប្របកាេទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ េូ ម្ោន”12 រហបៀបេរហេរបំហពញលិខិែប្របកាេ
ទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ”, េប្រមាប់លទធផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារ េូ ម្ោន“13 អ្វ ីជាលទធផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារ”)។
ហេឡូហ ើកជាហែើម្នឹងហ្វ ើការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារហលើថ្ងៃណែលេេ ិែកនុងសាេនភាពាែ់បង់ការងារ

ហោយណផ្ែកហលើហេចកត ីប្របកាេ

ហនេះ រ ួចហេើយហ្វ ើណបបបទផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល។

អំពី”ថ្ងៃ

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ”

កនុងប្រកហោនថ្ងៃទទួ លសាគល់ថ្នប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តលធា
់ នរា៉ាប់រងការងាររបេ់ហោកអ្ន ក

ថ្ងៃទទួ លសាគល់មានបងាាញ

ជាទប្រម្ង់សបាតហ៍និងថ្ងៃ។
ហយើងណេវ ងរកថ្ងៃទទួ លសាគល់ហោយហប្របើប្រាេ់ប្របែិទិនណែលមានភាាប់។
ករែីប្រពីនជា” ប្មង់2-អ”
“ ប្មង់2” បងាាញទប្រម្ង់េាតេ៍ថ្នថ្ងៃទទួ លសាគល់(ទប្រម្ង់1ែល់ទប្រម្ង់4)។
“អ្” បងាាញថ្ងៃ(ច, អ្, ព, ប្រព, េុ)។
※មិនណមនមានន័យថាថ្ងៃអងាគរ ី2គ

សូមប្រ ុងប្រយ័តន។

ហបើហគហម្ើលប្របែិទិនខាងហ្វ ង, ទប្រម្ង់េាតេ៍2(ហផ្តក)និងថ្ងៃអ្ងាគរ(ប្ឈរ) ប្របេពវ រនប្រែង់
ថ្ងៃ16ណខកញ្ជញជាថ្ងៃទទួ លសាគល់។
ហេើយថ្ងៃទទួ លសាគល់បនាប់គឺប្រែូ នឹងថ្ងៃ14ណខែុោ។

សូមប្រ ុងប្រយ័តន
★ថ្ងៃទទួ លសាគល់មានណខខៃ េះ1ណខមាន2ហលើក។
★ករែីថ្ងៃទទួ លសាគល់ចំថ្ងៃ បុែយ,

ហេឡូហ ើកជាហែើម្នឹងហ្វ ើការផ្ទៃេ់ប្រថ្ងៃ
ូ ទទួ លសាគល់

រ ួចរូ ន

ែំែឹងហោយបិែប្របកាេកនុងការ ិយាល័យជាហែើម្។ ោច់ខាែេូ ម្ហម្ើលការបិែប្របកាេ។
★ហលើប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាមានប្រពីនថ្ងៃទទួ លសាគល់ហលើកហប្រកាយ។
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12 រគរៀរសរគសររំគពញលិខិតប្រកាស
អំពី”លិខិតប្រកាស

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ”

លិខិែប្របកាេទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ ជាឯកសារចាំាច់ហែើម្បីទទួ លានប្រាក់ឧបែេ ម្ា, ែូ ចហនេះេូ ម្បំហពញហោយានប្រែឹម្ប្រែូ
ចំប្រកហោន។ កនុងករែីប្របកាេខុេពីការពិែ នឹងប្រែូ លប់ហចាលចាែ់ជាការទទួ លឧបែេ ម្ាម្ិនប្រែឹម្ប្រែូ ។
1 កនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់ េូ ម្យកម្កនូ ①ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តល់ធានរា៉ាប់រងការងារ ②លិខិែប្របកាេទទួ លសាគល់ការ
ាែ់បង់ការងារ ③ប្រតាបុគគល (ម្ិនណម្នប្រតាផ្ល ូ ការ)។
2 េូ ម្បំហពញលិខិែប្របកាេទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារហោយប ៊ិចឬសាៃបា៉េកាហមម។
ប្របេិនហបើមានខុស សូមសរគសរណក្ស គដាយគបាោះប្តាឬសគ្េគលើការណក្សគនោះ។
3 ចំហ

េះករែីែូចខាងហប្រកាម្ហនេះ ហទាេះជាម្ិនទាន់ានចំែូល េូ ម្បំហពញចំប្រកហោនហោយានប្រែឹម្ប្រែូ ។

(1) កាលររ ិគចេ តណែលបានជារ់ការងារ កនុងករែីចូលគ្ែ ើការ (រ ួមទាំងរយៈគពលគមើលគរៀន/ស្គក្សលបង)
(2) កាលររ ិគចេ ត កនុងករែីានហ្វ ើការងារហៅផ្ាេះឬការរួ យការងារ
(3) កាលរ រ ិគចេ តបានគ្ែ ើការ កនុងករែីានហ្វ ើការងារផ្ទតថាម, ការងារគប្ៅគមា៉េង, ការងាររគណា
ត ោះអាសនន និងពលក្សមម តាមថ្ងៃជាគែើម
(កនុងករែីបនត សារចុេះហឡើង្ៃ ងចូ លរយៈហពលយូរ ោចចាែ់ចូល”ការងារគពញគមា៉េង”)
(4) កាលរ រ ិគចេ ត កនុងករែីានចាប់ហផ្តើម្ោរី កម្ម ផ្ទាល់ខល ួន (រ ួមទាំងរយៈគពលគរៀរចំ), ករែីបានរំគពញតួ ន ីជាមន្តនត ីជាគែើមក្សនុងប្ក្ស ុម
ហុន, ករែីហ្វ ើអារី ក្សមម ប្គ្ួ ស្គរែូ ចជាការងារក្សសិក្សមម /រំនួញ, ករែីានផ្តល់ក្សំោំងពលក្សមម តាមរយៈក្សិចចសនា/តំណាង

សូមប្រ ុងប្រយ័តន
★ ចំហ

េះថ្ងៃានហ្វ ើការ, ម្ិនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលហទ, ប៉េុណនត ប្របេិនហបើានបំហពញលកខ ែឌហងរម្ួ យ មានករែី

ោចទទួ លការផ្តល់”ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការងារ” (េូ ម្ោន”25 អ្ំពីប្រាក់ឧបែេ ម្ាការងារ”)។
★ ប្របេិនហបើមានចំែូលពីការងារហៅផ្ាេះឬការរួ យការងារ, មានករែីណែលប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលណែលគែនតាម្េត ង់ោរហងរ នឹង
បនេ យចំនួន ឬម្ិនផ្តល់ហោយ។ េប្រមាប់លំអ្ិែ េូ ម្សាកេួ រម្កអ្ន កទទួ លបនទុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្។
★ ហពលហ្វ ើការទទួ លសាគល់ ហយើងោចហេន ើរេុំហោយបងាាញប័ែណហបើកបរនិងឯកសារហផ្េងហទៀែណែលោចបញ្ជាក់អ្ំពីេម្ីរនតា
ម្ការចាំាច់។

អំពីការគៅគ្មោះគៅក្សណនល ង

ួល

ហពលហៅហ្មេះអ្ន កទទួ លការឧបែេ ម្ាហៅកណនៃ ងទទួ លការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ,
និងការ

ហែើម្បីកាែ់បនេ យរយៈហពលរង់ចាំ

រការប្របគល់ឯកសារខុេហៅអ្ន កហផ្េង ហយើងហៅហ្មេះហពញ។

េូ ម្ហម្តាតហយាគយល់នង
ិ អ្្យប្រេ័យ។
ចំហ

េះអ្ន កម្ិនចង់ហោយហៅហ្មេះហពញហោយសារម្ូ លហេែុហផ្េងៗ េូ ម្សាកេួ រម្កបុគគលិកហយើងជាម្ុន។

12

ទម្រង់ លេខ14 (ពាក់ពន្
័ ធ មាម្ាទី 22)

លិខិតប្រកាសទទួ លស្គាល់ការបាត់ រង់ការងារ

(ផ្នែកទី 1)

(ដាច់ ខាតសូ រអាន្ម្រការម្រ ុងម្រយ័តែលៅផ្នែក ទី2រ ួចសរលសររំ លពញ។)
※ ទម្រង់ រ័ ណ្ណ 11203

ក

បាន្ ល្វ ើ

កនុ ងកំ ឡ
ុ ងលពេន្ឹ ង ទទួ េការទទួ េស្គាេ់
ការបាត់រ ង់ ការងារ មាន្បាន្ល្វ ើ ការលពញ
លមា៉េង, ពេករម ឬការងារលៅនទោះ/រួ យការងារ
ផ្ែរឬលទ។

សូ ររំលព ញកនុងម្រតិទន្
ិ ខាង
ស្គតំ ចំលពាោះ នងៃបាន្ល្វ ើ ការងារ
លព ញលមា៉េងឬពេករម លដាយ

ផ្ខ

សញ្ញា 〇 , នងៃបាន្ល្វ ើ ការងារ

4

③

រិ ន្ ល្វ ើ

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14
ផ្ខ

5

ចំ លពាោះអ្ែ ក បាន្ចំ ណ្ូ េពីការងារលៅនទោះឬរួ យការងារ, សូ ររំ លពញនងៃផ្ែេមាន្ចំ ណ្ូ េ,
ន្ិ ង ទឹក ម្បាក់(ចំ ផ្ណ្ករ៉េ៊ុ នាមន្នងៃជាលែើ រ)។

1

2

3

8

9 10 11 12 13 14

x

4

5

6

7

x

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

2

3

3

22 23 24 25 26 27 28

សញ្ញា X។

②

2

15 16 17 18 19 20 21

លៅនទោះ ឬរួយការងារលដាយ

ខ

1

29 30 31

នងៃផ្ែេមាន្ចំ ណ្ូ េ ផ្ខ

នងៃ

ទឹក ម្បាក់ចំ ណ្ូ េ

លយ៉េ ន្

ចំ ណ្ូ េចំ ផ្ណ្ករ៉េ៊ុ នាមន្នងៃ

នងៃ

នងៃផ្ែេមាន្ចំ ណ្ូ េ ផ្ខ

នងៃ

ទឹក ម្បាក់ចំ ណ្ូ េ

លយ៉េ ន្

ចំ ណ្ូ េចំ ផ្ណ្ករ៉េ៊ុ នាមន្នងៃ

នងៃ

នងៃផ្ែេមាន្ចំ ណ្ូ េ ផ្ខ

នងៃ

ទឹក ម្បាក់ចំ ណ្ូ េ

លយ៉េ ន្

ចំ ណ្ូ េចំ ផ្ណ្ករ៉េ៊ុ នាមន្នងៃ

នងៃ

កនុ ងកំ ឡ
ុ ងលពេផ្ែេន្ឹ ង ទទួ េការទទួ េស្គាេ់ការបាត់រ ង់ ការងារ, មាន្បាន្ល្វ ើ សករម ភាពផ្សវ ងរកការងារផ្ែរលទ?
ិ ី ស្គស្តសតផ្ររណា?
(1)ល្វ ើ សករម ភាពផ្សវ ងរកការងារលដាយ វ ្
ិ ី ស្គស្តសតល្វ ើ សករម ភាពផ្សវ ងរកការងារ
វ្

នងៃល្វ ើ ស ករម ភាព

(ក) ម្រឹ កាពិ លម្ោោះការងារ, ផ្ណ្នាំការងារាររ
យៈការ ិយាេ័ យស៊ុវ តថ ិ ភាពការងារស្គធារណ្ៈ
ឬនាយកដាាន្ែឹក រញ្ជន្
ូ ារតំ រ ន្់ ។េ។
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គហឡ
ូ គ ើក្ស

ល ធ ផ្លប្រឹក្សាពិគប្រោះការងារ,

〇〇

បាន

ួ លការ

ណែនំគៅប្ក្ស ុមហុនXX, សមាភសន៍ណខ5ថ្ងៃ23។ រង់

(ខ) ម្រឹ កាពិ លម្ោោះការងារ, ផ្ណ្នាំការងារាររ
យៈម្ក ុរហន្
៊ុ ផ្ណ្នាំការងារ។េ។

ចំល ធ ផ្លជារ់ធាលក្ស់។

(គ) ម្រឹ កាពិ លម្ោោះរញ្ជន្
ូ លៅល្វ ើការងារារ
កផ្ន្ល ង លនសងាររយៈមាាស់ម្ក ុរហន្
៊ុ ផ្ែេ
រញ្ជន្
ូ លៅ។េ។

ក

ខល ឹ រ ស្គរសករម ភាពផ្សវ ងរកការងារ

ល្មោះ ស្គថរ័ ន្ផ្ែេបាន្លម្រើ ម្បាស់

(គប្រងរូនែំែឹងជារ់ធាលក្ស់គប្រងណខ5ថ្ងៃ29)

បាន្ ល្វ ើសករម ភាពផ្សវ ងរក

(ឃ) ម្រឹ កាពិ លម្ោោះការងារ, ផ្ណ្នាំការងារាររ
យៈស្គថរ័ ន្ ស្គធារណ្ៈ។េ។

ការងារ

（2）ករណ្ី បាន្ដាក់ ពាកយចំ លពាោះការលម្រើសលរ ស
ើ ររស់ម្ក ុរហន្
៊ុ លម្ៅពីសករម ភាពផ្សវ ងរកការងារនន្(1) សូ ររំ លពញម្កលោន្ ខាងលម្ការ។
ល្មោះម្ក ុរហន្
៊ុ , លែបា៉េតឺរ៉េ ង់

នងៃដាក់ពាកយ

វ ិ្ីដាក់ពាកយ

(ក) អ្ែ ក ស្គាេ់ផ្ណ្នាំ

5/6 គៅផ្ទទល់

ប្ក្ស ុមហុន សហប្រស□□

លហត៊ុ នាលំ អាយដាក់ ពាកយ

ម្រលេទការ ងារ

(ខ) នសពវ នាយកាផ្សត

ពាែិរជក្សមម

(គ) ទសសនាវែត ីការងារ

េទធនេដាក់ ពាកយ
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មានការរូ នែំែឺងថ្នម្ិន
ានជាប់

(ឃ) អ្៊ុី ន្ ្ឺ ណ្ិ ត
(លេខទូ រ សពទ

03-5253-1111

(ង) លនសងលទៀត

)

(ក) អ្ែ ក ស្គាេ់ផ្ណ្នាំ
(ខ) នសពវ នាយកាផ្សត
(គ) ទសសនាវែត ីការងារ
(ឃ) អ្៊ុី ន្ ្ឺ ណ្ិ ត

(លេខទូ រ សពទ

(ង) លនសងលទៀត

)

(សូ រសរលសររូ េលហត៊ុ ជាក់ លាក់ ។)
ខ រិ ន្ បាន្ល្វ ើ សករម ភាពផ្សវ ងរកការងារ

④4
⑤

5

ឥឡូវម្រសិន្ លរើ កា រ ិយាេ័ យស៊ុវ តថ ិ ភាព
ការងារឬនាយកដាាន្ែឹក រញ្ជន្
ូ ារតំ រ ន្់
ផ្ណ្នាំការងារផ្ែេស្គកសរន្ឹ ង ខល ួន្ឯង
លតើ អាចល្ល ើ យតរភាលរផ្ែរឬលទ?

អ្ែ ក បាន្គូ សសញ្ញា〇ម្តង់ ខ, សូ រលម្រើសលរ ស
ើ រូ េលហត៊ុ ពច
ី ំ លណារចំ ន្៊ុ ច8នន្ម្រការម្រ ុងម្រយ័តែផ្នែក ទី2 ផ្ែេ
រិ ន្ អាចល្ល ើ យតរភាលរ, រ ួចគូ សរងវ ង់ 〇។

ក

អាចល្ល ើ យតរ

ខ

រិ ន្ អាចល្ល ើ យតរ

(ក)

អ្ែ ក បាន្ល្វ ើ ការលពញលមា៉េងឬបាន្ល្វ ើ អារីវ
ករម ផ្ទទេ់ ខល ួន្ ឬអ្ែ ក មាន្គលម្មាងលនាោះ សូ រ
សរលសររំ លពញ។
ក

ល្វ ើ ការលពញលមា៉េង

ខ

អារីវ ករម ផ្ទទេ់ ខល ួន្

(ខ)

(1)ការផ្ណ្នាំរ រស់កា រ ិយាេ័ យស៊ុវ តថ ិ ភាពការងារ
ស្គធារណ្ៈឬនាយកដាាន្ែឹក រញ្ជន្
ូ ារតំ រ ន្់
(2)ការផ្ណ្នាំរ រស់ស្គថរ័ ន្ ស្គធារណ្ៈឬម្ក ុរហន្
៊ុ
ផ្ណ្នាំការងារ
(3)ចូ េល្វ ើ ការលដាយខល ួន្ឯង
(គលម្មាង)ចរ់លនតើរ ល្វ ើ ការពីផ្ខ

⑥

(គ)

នងៃ

(ឃ)

(ង)

(ម្ក ុរហន្
៊ុ ផ្ែេន្ឹ ង ចូ េល្វ ើ
ការ)
ល្មោះម្ក ុរហន្
៊ុ (
អាសយដាាន្ (〒

)
)

លេខទូ រ សពទ(

)

(គលម្មាង)ចរ់លនតើរ អារីវ ករម ផ្ទទេ់ ខល ួន្ពី ផ្ខ នងៃ

សូ ររាយការណ្៍ ែូច ខាងលម្ការ លដាយផ្នែក លេើរ ទរញ្ញាតិ នន្ម្រការ1មាម្ា22នន្រទរញ្ញាតិ ជា្រមាន្ចារ់ ធានារា៉ារ់រ ងការងារ។
ឆ្ែំ 2020
ផ្ខ
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សូ រលោរពរូ ន្

〇〇

(នងៃផ្ែេដាក់ េខ
ិ ិ ត ម្រកាសលន្ោះ)
※ ម្កលោន្
រំលពញររស់

នាយកការ ិយាេ័ យស៊ុវ តថ ិ ភាពការងារស្គធារណ្ៈ

ល្មោះអ្ែ ក មាន្េកខ សរបតត ិ ទទួ េការឧរតថ រភ

ម្រធាន្នាយកដាាន្ែឹក រញ្ជន្
ូ ារតំ រ ន្់

លេខឧរតថ រភ (
ម្កលោន្ទលទ

-

1. លេខឧរតថ រភ

-

ការ ងារ ស្គធារ
ណ្ៈឬនាយកែ្

(នងៃែំរូង)

4. រយៈ

ឆ្ែំ

ផ្ខ

នងៃ

លពេឧរតថ រភ

ឋាន្ែឹ ករញ្ជ ូន្
ារតំរន្់

ផ្ខ

នងៃ

3. នងៃផ្ខឆ្ែច
ំ រ់ រ ង់ ចំ

1 រិន្ទាន្់ឧរតថ រភ

ការ ិយាេ័ យ
ស៊ុ វ តថភា
ិ ព

ឆ្ែំ

លម្ៅពី រិន្ទាន្់

ឧរតថ រភ

2. ចំណាត់ថ្នែក់រិន្ទាន្់ឧរតថ រភ

20-123456-7

ម្ា

Tarou Koyo

)

នងៃចងលម្កាយ
៊ុ

～

ផ្ខ

នងៃ

5．

ចំនួនថ្ងៃ ហ្វើកា រ

ចំណ្ូេពីការ ងារ លៅនទោះ
ឬរួ យការ ងារ

នងៃ

7. នងៃនតេម្់ បាក់ ឧរតថ រភការងារ

ថ្ងៃ/ ហមា៉េងទទួលសាគ ល់ហ លើកហប្រកាយ

នងៃ
លយ៉េ ន្

6. ចំន្ួន្នងៃនតេម្់ បាក់ ឧរតថ រភលោ

នងៃ

រយៈលពេផ្ែេម្តូវទទួ េស្គាេ់

ផ្ខ

នងៃ

～ ផ្ខ

នងៃ

ឆ្ែំ

សំោេ់

13

នងៃ

-

※ ម្រការ ទំ នាក់ទំ ន្ង

ម្ាអ្ែ កលរៀរចំ

ែល់ហមា៉េង

ផ្ខ

9. នងៃផ្ខឆ្ែច
ំ ូ េល្វ ើ ការ－ាររយៈ

8. ចំន្ួន្នងៃនតេម្់ បាក់ ឧរតថ រភពិ លសសលសម ើរន្ឹងម្បាក់ ឧរតថ រភការងារ

ម្ាអ្ែ កទ៊ុ ក ដាក់

ណខ
ថ្ងៃ
ហមា៉េង

ទឹកប្រាក់ចំែូល
នងៃ

(សូ រគូ សសញ្ញា〇ម្តង់ ចំ ន្៊ុ ច ផ្ែេម្តូ វ ន្ិ ង រំ លពញចរ់ពម្ី រការផ្ែេសំខាន្់។)

①1

◎ សូមសរគសររំគពញអែ ីណែលមានពិតប្បាក្សែ គលើលិខិតប្រកាស

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ។

គសចក្សត ីលំអិតអំពីការសរគសររំគពញ នឹងគ្ែ ើគៅក្សិចចប្ររុំពនយល់ធានរ៉ារ់រងការងារ

①

កនុងកំឡ
ុ ងហពលនឹងទទួ លការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ ប្របេិនានហ្វ ើការងារហពញហមា៉េង/ពលកម្ម , ការងារហៅផ្ាេះ/រួ យការងារ
េូ ម្គូ េេញ្ជញ〇ប្រែង់”ア した(ក្ស បានគ្ែ ើ)”។

អ្វ ីជាកំឡ
ុ ងហពលនឹងទទួ លការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ

ជាហរលគឺចាប់ពថ្ី ងៃទទួ លសាគល់ហលើកម្ុន រេូ ែែល់ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួ លសាគល់ហលើកហនេះ។

ថ្ងៃានហ្វ ើការហពញហមា៉េងឬពលកម្ម (〇), ហ្វ ើការហៅផ្ា េះឬរួ យការងារ(X)

ហោយហយាងលកខ ែឌកនុងទំព័រ15, េូ ម្គូ េេញ្ជញ〇ឬXហៅហលើប្របែិទិន។
※ ក្សនុងក្សរែីណាក្ស៏គដាយ មិនថាមានរមនចំែូល, ដាច់ខាតសូមសរគសរ។
គហើយក្សនុងក្សរែីមិនអាចសគប្មចថាការងារគពញគមា៉េងឬពលក្សមម , ឬក្ស៍ការងារគៅផ្ទោះឬរួយការងារ, សូមស្គក្សសួរអន ក្ស

ួ លរនទុក្សថ្នគហឡ
ូ

គ ើក្សជាគែើម រ ួចសរគសររំគពញ។

②

កនុងកំឡ
ុ ងហពលនឹងទទួ លការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ, ប្របេិនានចំែូលហោយសារការងារហៅផ្ាេះឬរួ យការងារ ោច់ខាែេូ ម្
េរហេរបំហពញ ចំែូលការងារហៅផ្ាេះហនេះ, ថ្ងៃណែលានទទួ លសារគុែរួ យការងារនិងចំនួនទឹកប្រាក់, ចំែូលហនេះេប្រមាប់ចំណែកប៉េុនមន
ថ្ងៃ។

③

េូ ម្េរហេរបំហពញសាេនភាពណេវ ងរកការងារហោយានជាក់ោក់ (ចំហ

េះការណែលប្រែូ ានទទួ លសាគល់ថ្នជា “េកម្ម ភាពណេវ ងរក

ការងារ” េូ ម្ហម្ើលទំព័រ16)។
ចំនុចេំខាន់គួរេរហេរជាក់ោក់មានែូ ចែហៅហនេះ។

○ កនុងករែីានហ្វ ើេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារកនុងកំឡុងហពលនឹងទទួ លការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ, េូ ម្េរហេរបំហពញប្របការ
ណែលប្រែឹម្ប្រែូ កនុងប្រកហោន(1)។
កនុងករែីានោក់

កយចំហ

េះការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកហៅប្រក ុម្េុន ហប្រៅពីេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារថ្នប្រកហោន(1), េូ ម្េរហេរបំហពញ

ប្របការណែលប្រែឹម្ប្រែូ កនុងប្រកហោន(2)។

○ ចំហ

េះអ្ន កានទទួ លកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាហោយហេែុផ្លាែ់បង់ការងារ, េូ ម្េរហេរបំហពញសាេនភាពថ្នេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារកំ

ឡ
ុ ងហពលកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាផ្ងណែរ នថ្ងៃទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារហលើកែំបូងហប្រកាយកប្រម្ិែឧបែេ ម្ា។

○ កនុងប្រកហោន(1), កនុងករែីានហ្វ ើេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារតាម្រយៈ(ក)~( ), េូ ម្គូ េេញ្ជញ〇ប្រែង់កណនៃ ងណែលប្រែឹម្ប្រែូ រ ួចេរហេរ
បំហពញ”ថ្ងៃហ្វ ើេកម្ម ភាព”, “ហ្មេះសាេប័នហប្របើប្រាេ់” និង”ខៃ ឹម្សារេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារ”ហោយានជាក់ោក់។
កនុងករែីហប្របើប្រាេ់សាេប័នសាធារែៈែូ ចជា សាេប័នណែនំការងារឯករន, សាេប័នប្ជន
ូ ពលករ, សាេប័នសាធារែៈជាហែើម្(ខ)~( ),
េូ ម្េរហេរហលខទូ រេពា ថ្នសាេប័នហនេះជាម្ួ យរនបណនេ ម្ហលើហ្មេះសាេប័ន កនុងប្រកហោន”ហ្មេះសាេប័នណែលានហប្របើប្រាេ់”។

○ កនុងប្រកហោន(2) “ហ្មេះប្រក ុម្េុន, ហែា៉េែឺម្៉េង់” ហប្រៅពីហ្មេះប្រក ុម្េុននិងហែា៉េែឺម្៉េង់, េូ ម្េរហេរហលខទូ រេពា ថ្នហែា៉េែឺម្ង
៉េ ជា
់ ម្ួ យ
រន។
ហេើយកនុងប្រកហោន” ិ្ីោក់

កយ” េូ ម្េរហេរបំហពញ ិ្ីោក់

កយចំហ

េះការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក ែូ ចជាហផ្ញើរឯកសារតាម្ប៉េុេត៍, ហៅផ្ទាល់

ជាហែើម្ ហោយានជាក់ោក់។
កនុងប្រកហោន”លទធផ្លោក់

កយ” េូ ម្េរហេរបំហពញសាេនភាពជាក់ណេត ង, ឧទាេរែ៍

“បចចុបបនន រង់ចាំលទធ ផ្លជាប់ធា
ៃ ក់ (ហប្ររងរូ ន

ែំែឹងលទធផ្លជាប់ធាៃក់ហៅណខXថ្ងៃX”, “ានរូ នែំែឹងថ្នជាប់ (ធាៃក់)ណខXថ្ងៃX”ជាហែើម្។

④

ករែីោចហ្ៃ ើយែបនឹងការណែនំការងារពីហេឡូហ ើក, េូ ម្គូ េេញ្ជញ〇ប្រែង់”ア 応じられる(ក្ស អាចគឆល ើយតរ)”។ ករែីម្ិនោចហ្ៃ ើយ
ែបនឹងការណែនំហទ េូ ម្គូ េេញ្ជញ〇ប្រែង់”イ 応じられない(ខ មិនអាចគឆល ើយតរ)”ហេើយហប្ររើេហរ ើេហេែុផ្លពី(ក)~(ង)ថ្នណផ្នកខាង
ហប្រកាយ8ហោយគូ េេញ្ជញ〇។

⑤

ករែីជាប់ការងារហេើយ េូ ម្េរហេរបំហពញថ្ងៃណខឆានំជាប់ការងារ (ហប្ររង), ប្រក ុម្េុនណែលនឹងចូ លហ្វ ើការជាហែើម្ហោយានប្រែឹម្ប្រែូ
(កនុងករែីមានការហម្ើលហរៀន/រយៈហពលសាកលបង េូ ម្េរហេរបំហពញថ្ងៃែំបូងហនេះ)។

⑥

េូ ម្េរហេរបំហពញកាលប រ ិហចឆ ែថ្នថ្ងៃទទួ លសាគល់ និងហលខឧបែេ ម្ា។ កនុងប្រកហោនហ្មេះអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា េូ ម្
ហាេះប្រតាហ្មេះ, ឬេរហេរហ្មេះជាេែេ ហលខាេម្ីរន។
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អែ ីជាការគ្ែ ើការងារគពញគមា៉េងឬពលក្សមម (ក្សរែីគ្ូសសញ្ជេ〇គលើប្រតិ ិនគលើលិខិតប្រកាស

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ)

① ករែីកាៃយជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រងថ្នធានរា៉ាប់រងការងារ (ករែីហ្វ ើការហពញហមា៉េង, េូ ម្បំហពញកនុងប្រកហោន5កថ្នលិខិែប្របកាេទទួ ល
សាគល់ការាែ់បង់ការងារ ផ្ងណែរ)។

② ករែីប្រែូ ានទទួ លយកហ្វ ើការហោយមាចេ់ប្រក ុម្េុន, ហេើយហមា៉េងពលកម្ម កនុង1ថ្ងៃចាប់ពី4ហមា៉េងហឡើង។
※ករែីហមា៉េងពលកម្ម កំែែ់ប្របចាំេាតេ៍ចាប់ពី20ហមា៉េង និងថ្ងៃពលកម្ម ប្របចាំេាតេ៍ចាប់ពី4ថ្ងៃហឡើងកនុងកិចចេនយការងារណែលរយៈ
ហពលកិចចេនយមានចាប់ពី7ថ្ងៃ, នឹងចាែ់ទុកថ្នហ្វ ើការហពញហមា៉េង ហោយរ ួម្ទា ំងថ្ងៃណែលម្ិនានហ្វ ើពលកម្ម ជាក់ណេត ង។

③
④

ករែីានបំហពញែួ នទីជាម្ស្តនតីថ្នប្រក ុម្េុន (ម្ិន

ក់ព័នធចំនួនហមា៉េងហ្វ ើការកនុង1ថ្ងៃ)

ករែីហរៀបចំោរី កម្ម ផ្ទាល់ខល ួន, ែំហែើការោរី កម្ម ផ្ទាល់ខល ួន, ហ្វ ើោរី កម្ម ប្រគួសារែូ ចជារំនួញ/ការងារកេិកម្ម , ករែីានផ្តលក
់ ំោង
ំ
ពលកម្ម តាម្រយៈកិចចេនយ/ែំណ្តង, ហ្វ ើការហៅផ្ាេះ, េកម្ម ភាពេម ័ប្រគចិែត, ហេើយជាហរលចំនួនហមា៉េងពលកម្ម កនុង1ថ្ងៃចាប់ពី4ហមា៉េងហឡើ
ង។

⑤

ករែីានហ្វ ើេកម្ម ភាពណែលានហលើកហឡើងកនុង④ ចំនួនហមា៉េងពលកម្ម កនុង1ថ្ងៃហប្រកាម្4ហមា៉េងក៏ប៉េុណនត ម្ិនោចហ្ៃ ើយែបភាៃម្ាន
ហៅនឹងការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ហោយសារហផ្ទតែការងារហនេះ, ហេើយម្ិនានហ្វ ើេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារហផ្េង។

※

ក្សរែី①, ②, ③គទាោះជារមនក្សថ្ប្មប្បាក្ស់ឈន ួលជាគែើម, គ្ឺចត់ ុក្សថាគ្ែ ើការគពញគមា៉េងឬបានគ្ែ ើពលក្សមម ។

គ្ែ ើការគៅផ្ទោះឬរួយការងារ(ក្សរែីគ្ូសសញ្ជេXគលើប្រតិ ន
ិ គលើលខ
ិ ិតប្រកាស

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ)

① ករែីប្រែូ ានទទួ លយកហ្វ ើការហោយមាចេ់ប្រក ុម្េុន, ហរៀបចំោរី កម្ម ផ្ទាល់ខល ួន, ែំហែើការោរី កម្ម ផ្ទាល់ខល ួន, ហ្វ ើោរី កម្ម ប្រគួសារែូ ចជា
រំនួញ/ការងារកេិកម្ម , ករែីានផ្តល់កំោង
ំ ពលកម្ម តាម្រយៈកិចចេនយ/ែំណ្តង, ហ្វ ើការហៅផ្ាេះ, េកម្ម ភាពេម ័ប្រគចិែត, ហេើយករែីចំនួន
ហមា៉េងពលកម្ម កនុង1ថ្ងៃ ជាហរលហប្រកាម្4ហមា៉េង (ហលើកណលងករែីកាៃយជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រងថ្នធានរា៉ាប់រងការងារ)។

② ករែីហរៀបចំោរី កម្ម ផ្ទាល់ខល ួន, ែំហែើការោរី កម្ម ផ្ទាល់ខល ួន, ហ្វ ោ
ើ រី កម្ម ប្រគួសារែូ ចជារំនួញ/ការងារកេិកម្ម , ករែីានផ្តល់កំោង
ំ
ពលកម្ម តាម្រយៈកិចចេនយ/ែំណ្តង, ហ្វ ើការហៅផ្ាេះ, េកម្ម ភាពេម ័ប្រគចិែត, ហេើយករែីចំនួនហមា៉េងពលកម្ម កនុង1ថ្ងៃចាប់ពី4ហមា៉េងហឡើង
ប៉េុណនត ទឹកប្រាក់ចំែូលហប្រកាម្ចំនួនអ្បបរមាថ្នប្រាក់ឈន ួលប្របចាំថ្ងៃ(*)។
* 2,574ហយ៉េន។ ចំនួនហនេះោចមានការផ្ទៃេ់ប្រហៅថ្ងៃ
ូ
1ណខេីហាហរៀងរាល់ឆានំ។

※ គទាោះក្សរែីមិន

ួ លបានចំែូលតាមរយៈគ្ែ ើការគៅផ្ទោះឬរួយការងារក្ស៏គដាយ ចំបាច់ប្រកាសថាបានគ្ែ ើការគៅផ្ទោះឬរួយការងារ។ ករែី

មានចំែូលតាម្រយៈការងារហៅផ្ាេះឬរួ យការងារ (បានចំែូលគដាយពលក្សមម ខល ួនឯង), ចំបាច់ប្រកាសចំនួន ឹក្សប្បាក្ស់ចំែូលហនេះ។

13 អែ ីជាល ធ ផ្លសក្សមម ភាពណសែងរក្សការងារ?
ិ្ីសាស្តេតណេវ ងរកការងារ, ពិែប្រាកែហេើយមានម្ុខរហប្រម្ើេប្របហេទនិម្ួយៗណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ានហរៀបចំ, ផ្េពវ ផ្ាយតាម្កាណេែ,
ណេវ ងរកព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកតាម្អ្ុីន្ឺែិែ, និងពឹង

ក់អ្នកសាគល់រនណែនំជាហែើម្, ក៏ប៉េុណនត ហែើម្បីទទួ លានការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ា

ហរល ចាំាច់មានល ធ ផ្លណសែងរក្សការងារណែលអាចរញ្ជជក្ស់គដាយសតានុម័ត។ លទធផ្លហនេះហៅថ្ន”ល ធ ផ្លសក្សមម ភាពណសែងរក្សការងារ”
(េកម្ម ភាពប្រែូ ានទទួ លសាគល់ជាលទធផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារេូ ម្ហម្ើលទំព័របនាប់)។
ហែើម្បីទទួ លានការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល ចំបាច់គ្ែ ើសក្សមម ភាពប្តូ បាន
ោ៉េងគហើច2គលើក្ស ក្សនុងក្សំឡ
ុ ងគពលចរ់ពីថ្ងៃ

ួ លស្គគល់គលើក្សមុន ែល់ថ្ងៃមុនថ្ងៃ

ម្យ៉េ ង, ករែីមានកប្រម្ិែឧបែេ ម្ា ចំបាច់គ្ែ ើសក្សមម ភាពប្តូ បាន

ួ លស្គគល់ជាល ធ ផ្លសក្សមម ភាពណសែងរក្សការងារ ជាគរល
ួ លស្គគល់គលើក្សគនោះ។

ួ លស្គគល់ជាល ធ ផ្លសក្សមម ភាពណសែងរក្សការងារ ជាគរលោ៉េងគហើច3

គលើក្ស ក្សនុងក្សំឡ
ុ ងគពលថ្នរយៈគពលក្សប្មិតឧរតថ មភគនោះនិងក្សំឡ
ុ ងគពលតប្មូ រយៈគពលប្តូ

15

ួ លស្គគល់រនទរ់គប្កាយមក្សគនោះ។

14 ក្សនុងល ធ ផ្លសក្សមម ភាពណសែងរក្សការងារមានអែ ីខលោះ?
ប្របការេំខាន់ៗណែលប្រែូ ានទទួ លសាគល់ថ្នជាលទធផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារមានែូ ចែហៅហនេះ។

ការបានគមើលព័ត៌មានគប្រើសគរ ើស

រុគ្គលិក្សតាមគហឡ
ូ គ ើក្សនិងកាណសត, អុីន្ឺែិតជាគែើម, និងពឹងពាក្ស់អនក្សស្គគល់រនណែនំជាគែើម មិនរ ួមរ្ចូលក្សនុងល ធ ផ្លសក្សមម ភាពណសែង
រក្សការងារគ ។

① ោក់

កយចំហ

េះការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក

② ការប្របឹកាពិហប្ររេះការងារ, ការណែនំការងារជាហែើម្ណែលហ្វ ើហឡើងហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្, ម្រឈម្ែឌលរប្រម្ ុញទទួ លយកន ិក
③ គគ េិកា, េិកាខសាោណែលហ្វ ើហឡើងហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្, ម្រឈម្ែឌលរប្រម្ ុញការទទួ លយកន ិក
④ ការប្របឹកាពិហប្ររេះ, ការណែនំការងារជាហែើម្ណែលហ្វ ើហឡើងហោយហោយសាេប័នឯករនណែលមានការអ្នុញ្ជញែិ/ហេចកត ីរូនែំែឹង (ប្រក ុម្
េុនណែនំការងារឯករន, ប្រក ុម្េុនប្ជន
ូ ពលករ)

⑤ េិកាខសាោណែនំ ិ្ីសាស្តេតហ្វ េ
ើ កម្ម ភាពណេវ ងរកការងារជាហែើម្ណែលហ្វ ើហឡើងហោយហោយសាេប័នឯករនណែលមានការអ្នុញ្ជញែិ/ហេ
ចកត ីរូនែំែឹង (ប្រក ុម្េុនណែនំការងារឯករន, ប្រក ុម្េុនប្ជន
ូ ពលករ)

⑥ ការប្របឹកាពិហប្ររេះការងារជាហែើម្ណែលហ្វ ើហឡើងហោយសាេប័នសាធារែៈជាហែើម្ (អ្ងគ ការរំប្រទទទួ លយក អ្ន កចាេ់ររា/ពិការ/ អ្ន កណេវ ង
រកការងារ, ោជាញ្រែំបន់, ប្រក ុម្េុនផ្តល់ព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក, ប្រក ុម្េុនកាណេែជាហែើម្)

⑦ គគ េិកា/េិកាខសាោតាម្ម្ុខណែលហ្វ ើហឡើងហោយសាេប័នសាធារែៈជាហែើម្ (អ្ងគ ការរំប្រទទទួ លយក អ្ន កចាេ់ររា/ពិការ/ អ្ន កណេវ ង
រកការងារ, ោជាញ្រែំបន់, ប្រក ុម្េុនផ្តល់ព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក, ប្រក ុម្េុនកាណេែជាហែើម្), ការចូ លរ ួម្កិចចប្របរុំពនយល់ពីប្រក ុម្េុន
ណែលោចប្របឹកាពិហប្ររេះលកខ ែៈបុគគលជាហែើម្។

⑧ ប្របលងថ្ននក់ជាែិតាម្ម្ុខប្របហេទណែលមានែំថ្លកនុងការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ, ប្របលងេម្ែេ ភាពរំនញជាហែើម្

※ ករែីម្ិនចាេ់ថ្នប្រែូ នឹងលទធផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារឬអ្ែ់, េូ ម្សាកេួ រម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។
ប្របការណែលប្រែូ ានទទួ លសាគល់ជាលទធ ផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារទា ំងហនេះ មានប្របេិទធភាពខាៃំងែល់ការអ្នុ ែត ន៍ជាក់ណេត ងនូ ការ
ចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញានឆាប់ហទាេះជា1ថ្ងៃ,

េូ ម្យកម្កអ្នុ ែត ន៍ហោយានហពញហលញកនុង ិ្ីសាស្តេតណេវ ងរកការងារប្របចាំថ្ងៃថ្នអ្ន កទាង
ំ

អ្េ់រន។
េូ ម្បញ្ជាក់ថ្ន ចំហ

េះលទធផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារណែលានប្របកាេ, ោចប្រែូ ានបញ្ជាក់ការពិែហោយសាកេួ រហៅសាេប័ន

ណែលហប្របើប្រាេ់ជាហែើម្, ហេើយការប្របកាេណែលខុេពីការពិែនឹងចាែ់ជាការទទួ លឧបែេ ម្ាម្ិនប្រែឹម្ប្រែូ ។

15 អំពកា
ី រ ូ ទាត់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរល
ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល
ស្គគល់គប្កាយបាន

ប្តូ បានគ រចូ លគែនីេនេ ំថ្នសាេប័នេិរ្ញ ែថុណែលហោកអ្ន កានកំែែ់

ួ លការ

ចំហ

េះចំណែក្សចំនួនថ្ងៃណែលបាន

ួល

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ។

គួ របញ្ជាក់ថ្ន ការហ រចូ លគែនីេនេ ំគឺគប្កាយថ្ងៃ

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារប្រណហល7ថ្ងៃ (រយៈហពលហ រខុេរនហៅតាម្សាេប័នេិរ្ញ

ែថុ។ ករែីចំថ្ងៃឈប់េប្រមាករបេ់សាេប័នេិរ្ញ ែថុែូចជាថ្ងៃហៅរ៍, ោទិែយ, បុែយជាែិជាហែើម្, គឺលុយចូ លយឺែចំហ

េះចំណែកថ្ងៃទា ំងហនេះ)។

គែនីេនេ ំហប្រៅពីប្របហេទប្រាក់េនេ ំ្ម្ម តារបេ់ហ្មេះេម្ីរន (ហប្រៅពីគែនីេនេ ំទុក) ម្ិនោចហ រានហទ, េូ ម្ប្រប ុងប្របយ័ែន។
េូ ម្បញ្ជាក់ថ្នហ្មេះអ្ន កហ រចូ លគឺ”コウセイロウドウショウショクギョウアンテイキョク” (“Koseirodosho shokugyo anteikyoku”)
។ ហៅហលើហេៀ ហៅធានររមានប្រពីនហ្មេះខាងហលើប្រែឹម្

ក់កណ្ត
ត ល។ ※ខុេរនតាម្សាេប័នេិរ្ញ ែថុ។

សូមប្រ ុងប្រយ័តន
☆ ហពលប្រហ្
ូ
ម េះ, ប្ររន់ណែែូ រហ្មេះកនុងហេៀ ហៅ្នររម្ិនោចហ រចូ លានហទ, ោច់ខាែេូ ម្ភាាប់ហេៀ ហៅ្នររណែលមាន
ហ្មេះងមី ោក់ម្កអ្ន កទទួ លបនទុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្។

☆ ចំហ េះចំនួនប្រាក់ឧបែេ ម្ាណែលានហ រចូ ល, េូ ម្ពិនិែយថ្នមានខុេរនរវាងចំនួនហលើប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តល់
ធានរា៉ាប់រងការងារនិងចំនួនហលើហេៀ ហៅគែនីេនេ ំណែរឬហទ។

☆ ចំនុចម្ិនចាេ់ េូ ម្សាកេួ រម្កអ្ន កទទួ លបនទុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្។

16

16 អែ ីជាការពនារយៈគពល

ួ លការឧរតថ មភ?

រយៈហពលោចទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល ជាហរល, ចាប់ពីថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃាែ់បង់ការងារកនុង1យៈហពល1ឆានំ (ហម្ើលទំព័រ8), ក៏ប៉េុណនត កនុងករែី
ែូ ចែហៅហនេះ ោចពនយរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា។ កនុងកំឡ
ុ ងហពលហនេះ កនុងករែីមានរំងឺ, របួ េ, ពហ

េះ, មាែុភាព, ហម្ើលណងកូ ន (ហប្រកាម្

3ឆានំ), ហម្ើលណងកូ នម្ុនចូ លហរៀនបឋម្េិកា, ហម្ើលណងប្រគួសារសាច់ញាែិ, ករែីេម្ីរនហៅជាម្ួ យបត ីឬប្របពនធ ហ្វ ើការហៅបរហទេ, រយៈហពលម្ិន
ោចបនត ហ្វ ើការហពញហមា៉េងចាប់ពី30ថ្ងៃហោយសារេកម្ម ភាពេម ័ប្រគចិែតហងរ, ោចបូ កប្ចល
ូ ចំនួនថ្ងៃណែលម្ិនោចហ្វ ើការហពញហមា៉េងហនេះហៅ
រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា (រយៈគពលអាចរូ ក្សរ្ចូលគៅរយៈគពល

អំពីណរររ គសនើរសុព
ំ នារយៈគពល

ួ លការឧរតថ មភគ្ឺ3ឆ្នំជាអតិររមា)

ួ លការឧរតថ មភ

កនុងករែីហេន ើរេុំពនយរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា ជាហរលែប្រម្ូ ហោយហ្វ ើហោយានឆាប់ ចាប់ពីថ្ងៃបនាប់ថ្ងៃណែលម្ិនោចហ្វ ើការបនត
ចាប់ពី30ថ្ងៃហឡើង ក៏ប៉េុណនត ប្របេិនហបើកនុងចហនៃេះរេូ ែែល់ថ្ងៃចុងហប្រកាយថ្នរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាបនាប់ពីការពនយ, គឺោចហេន ើរេុំ។
េូ ម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្។
1“

កយហេន ើរេុំពនយរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា”

2 “ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តលធា
់ នរា៉ាប់រងការងារ”
3 “ឯកសារោចបញ្ជាក់ការពិែចំហ

េះហេែុផ្លពនយ”

(ោចហផ្ញើរតាម្ប៉េុេត៍ឬោក់តាម្អ្ន កែំណ្តង, ចំហ

េះអ្ន កែំណ្តងចាំាច់មានលិខិែប្របគល់េិទធិ)។

ឧទាហរែ៍
រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា(1ឆានំ)

រយៈហពលម្ិនោចហ្វ ើការ(30ថ្ងៃ ហឡើង)

រយៈហពលពនយ

ថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ

ថ្ងៃ ចប់រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា

ថ្ងៃ ចប់រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា

ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលកនុងចហនៃេះហពលហនេះម្ិនោចទទួ លហទ។
ាែ់បង់ការងារ

ហប្រកាយពនយ

ប្របេិនហបើការពនយរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាប្រែូ ានយល់ប្រពម្

នឹងប្របគល់រូន”លិខិែរូ នែំែឹងេត ីពីការពនយរយៈហពលទទួ លការ

ឧបែេ ម្ា”, ហេើយហពលហេែុផ្លថ្នការពនយានប្ច ប់, េូ ម្ោក់លិខិែម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ភាៃម្។
គួ របញ្ជាក់ថ្ន, ហយាងតាម្ហេែុផ្លថ្នការពនយ នឹងែប្រម្ូ ហោយោក់ឯកសារបញ្ជាក់េំបុប្រែពិនិែយរបេ់ប្រគូហពទយជាហែើម្។
ហប្រកាយានហេចកត ីេហប្រម្ចថ្នលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា,

ហពលេេ ិែកនុងសាេនភាពម្ិនោចហ្វ ើការចាប់ពី15ថ្ងៃហឡើងហោយសាររំងឺ

ឬរបួ េ មានករែីោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ារបួ េរំងឺណែលមានទឹកប្រាក់ហេម ើររំនួេប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល។ លំអ្ិែ េូ ម្ោន”31 ហពល
ម្ិនោចហ្វ ើការហោយសាររំងឺឬរបួ េ?”។

អំពីការពនារយៈគពល

ួ លការឧរតថ មភថ្នអន ក្សោឈរ់ការងារគដាយស្គរែល់អាយុចរ់ពី60ឆ្នំគឡើង

កនុងករែីោឈប់ការងារចាប់ពីោយុ60ឆានំហឡើង(50ឆានំហឡើងចំហ
ហប្រកាយែល់ោយុ,

ហេើយានប្របកាេថ្នម្ិនានោក់

េះន ិក)

និងោឈប់ហោយសារចប់ការទទួ លយកហ្វ ើការងារបនត

កយណេវ ងរកការងារកនុងរយៈហពលហងរហប្រកាយោឈប់,

ហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាេប្រមាប់ចំណែករយៈហពលណែលានប្របកាេ(អ្ែិបរមា1ឆានំ)។

េម្ីរនោចពនយរយៈ

ការផ្ុែកំែែ់ហេន ើរេុំគឺកនុងរងវ ង់2ណខចាប់ពីថ្ងៃ

បនាប់ថ្ងៃាែ់បង់ការងារ។ ប្របេិនហបើមានហរលបំែងចង់ហ្វ ើការពនយហនេះ, ោច់ខាែេូ ម្ប្រាប់ម្កអ្ន កទទួ លបនទុកហពលោក់ប័ែណ
ាែ់បង់ការងារហៅហេឡូហ ើកជាហែើម្(ហប្រកាយានោក់

កយណេវ ងរកការងារ ម្ិនោចហ្វ ើការពនយហនេះហទ េូ ម្ប្រប ុងប្របយ័ែន)។

17

17 អែ ីជាការក្សប្មិតឧរតថ មភគដាយស្គរការរែិគសែណែនំជាគែើម?
ហពលបែិហេែ ម្ិនចូ លហ្វ ើការណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ណែនំ, ម្ិនទទួ លការបែ្ុេះបណ្ត
ត លការងារសាធារែៈណែលានណែនំ, ម្ិនទទួ លការ
ណែនំបងាាញការងារហ្វ ើហឡើងហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្ ហោយរមនហេែុផ្លេម្ប្រេប, ឬហពលានឈប់

ក់កណ្ត
ត លទីការបែ្ុេះបណ្ត
ត លហោយ

ម្ូ លហេែុផ្ទាល់ខល ួន, នឹងម្ិនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលចាប់ពីថ្ងៃហនេះ រយៈហពល1ណខ។

18 ប្រសិនគរើមិនបានមក្សគហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើមនថ្ងៃ
ក្សនុងក្សរែីមិនអាចមក្សគហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើមនថ្ងៃ
មិនអាច

ួ លការ

ួ លស្គគល់,

ចំហ

ួ លស្គគល់?

េះការម្ិនោចម្កកនុងរយៈហពលប្រែឹម្ថ្ងៃទទួ លសាគល់និងចំថ្ងៃទទួ លសាគល់,

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ (ការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរល)គ ។

ហេើយកនុងករែីម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ប្រែឹម្ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួ លសាគល់បនាប់
ជាការប្របឹកាពិហប្ររេះការងារ,

នឹងមិនអាច

ួ លការ

ហេើយម្ិនានហ្វ ើេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារហោយហពញហលញែូ ច

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារចំគពាោះរយៈគពលរហូ តែល់ថ្ងៃមុនថ្ងៃ

ួ លស្គគល់រនទរ់

គនោះផ្ងណែរ។
េូ ម្ហម្ើលឧទាេរែ៍ខាងហប្រកាម្។

① ក្សរែីមិនបានមក្សក្សនុងថ្ងៃ

ួ លស្គគល់ណខ10ថ្ងៃ15, គហើយបានមក្សក្សនុងថ្ងៃ

ថ្ងៃ ទទួ លសាគល់(9/17)

ថ្ងៃទទួ លសាគល់(10/15)

ម្ិនោចទទួ លការឧបែេ ម្ា
9／17 ~

ថ្ងៃទទួ លសាគល់(11/12)

ម្ិនោចទទួ លការឧបែេ ម្ា

10／14

ម្ក

ួ លស្គគល់ណខ11ថ្ងៃ12

10／15

ម្ិនោចទទួ លការឧបែេ ម្ា

~ 11／11

ម្ិនម្ក

ថ្ងៃទទួ លសាគល់(12/10)

11／12

~ 12／9

ម្ក

ម្ក

ប្របេិនហបើម្ិនម្ករេូ ែែល់ថ្ងៃម្ន
ុ (11/11)ថ្នថ្ងៃទទួ លសាគល់បនាប់(11/12)ថ្នថ្ងៃទទួ លសាគល់(10/15)ណែលម្ិនានម្កហទ,

នឹងម្ិនោច

ទទួ លការឧបែេ ម្ារយៈហពល56ថ្ងៃ ចាប់ពីណខ9ថ្ងៃ17ែល់ណខ11ថ្ងៃ11។

② មិនបានមក្សក្សនុងថ្ងៃ

ួ លស្គគល់ណខ10ថ្ងៃ15, គហើយរនទរ់ពីបានមក្សក្សនុងចគនលោះណខ10ថ្ងៃ16ែល់ណខ11ថ្ងៃ11 និងបាន

ការងារ, គហើយបានមក្សក្សនុងថ្ងៃ
ថ្ងៃទទួ លសាគល់(9/17)

ួ លស្គគល់ណខ11ថ្ងៃ12។
ថ្ងៃទទួ លសាគល់(10/15)

ម្ិនោចទទួ លការឧបែេ ម្ា
9／17 ~

ថ្ងៃទទួ លសាគល់(11/12)

ប្រែូ ឧបែេ ម្ាចាប់ព1
ី 0/16

10／14

ម្ក

10／16
ម្ិនម្ក

ោចទទួ លការឧបែេ ម្ា

~ 11／11

មក្សគែើមបីប្រឹក្សាពិគប្រោះការងារ

ថ្ងៃ ទទួ លសាគល់(12/10)

11／12

~ 12／9

ម្ក

ម្ក

ម្ិនោចទទួ លការឧបែេ ម្ារយៈហពល29ថ្ងៃ ចាប់ពីណខ9ថ្ងៃ17ែល់ណខ10ថ្ងៃ15។
កនុងរយៈហពលណខ10ថ្ងៃ16~ណខ11ថ្ងៃ11, ជាហរលចាំាច់មានលទធផ្លេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារចាប់ពី2ហលើក។

③ អន ក្សមានក្សប្មិតឧរតថ មភ3ណខ មិនបានមក្សក្សនុងថ្ងៃ

ួ លស្គគល់ណែលបានក្សំែត់, គហើយបានមក្សគប្កាយ3ណខក្សនល ងផ្ុត

ថ្ងៃទទួ លសាគល់ែំបូង

(8／27)

(9／17)

ថ្ងៃទទួ លសាគល់

ថ្ងៃទទួ លសាគល់

ថ្ងៃទទួ លសាគល់

(10／15)

(11／12)

(12／10)

ម្ិនប្រែូ ឧបែេ ម្ា
ាែ់បង់ការងារ

ួ លប្រឹក្សាពិគប្រោះ

ថ្ងៃ េហប្រម្ចលកខ ែៈ
េម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា

ម្ិនម្ក

ម្ិនម្ក

ការរង់ចាំឬកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាម្ិនានប្ច ប់, ម្ិនប្រែូ ឧបែេ ម្ា (ហម្ើលទំព័រ10)។
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ម្ិនម្ក

ម្ក

19 អំពីការផ្ទលស់រតរថ្ងៃ
ូ

ួ លស្គគល់

ប្របេិនហបើម្ិនម្កកនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់ណែលានកំែែ់, ណតកនុងករែីមានហេែុផ្លណែលម្ិនោចហរៀេវាងានែូ ចខាងហប្រកាម្, ោចផ្ទលស់
រតរថ្ងៃ
ូ

ួ លស្គគល់ជាក្សរែីពគិ សស។

កនុងករែីហនេះ ដាច់ខាតសូមទាក្ស់ ងមក្សគហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើមជាមុនគែើមបី

ួ លការណែនំ។

កនុងករែីទទួ លយកការផ្ទៃេ់ប្រថ្ងៃ
ូ ទទួ លសាគល់, ជាហរលចំបាច់មានលិខិតរញ្ជជក្ស់ជាគែើមការពិែជាក់ណេត ងណែលោចយល់ (ចំហ

េះលិខិែ

បញ្ជាក់ជាហែើម្ណែលចាំាច់, េូ ម្ទទួ លយកការណែនំហៅកណនៃ ងទទួ លថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្)។
គហតុផ្លមិនអាចគរៀសវាងបាន?

☆ ហ្វ ើការហពញហមា៉េង
☆ េមាាេន៍ជាម្ួ យភាគីហប្ររើេហរ ើេ, េេ ិែកនុងែំហែើការហប្ររើេហរ ើេ, ប្របលងចូ ល។ល។
☆ ប្របលងថ្ននក់ជាែិតាម្ម្ុខរំនញ, ប្របលងរំនញ
☆ ករែីចូលហរៀនថ្ននក់ហផ្េងៗតាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្
☆ មានរំងឺ, របួ េកនុងកំឡ
ុ ងហពល14ថ្ងៃណែលម្ិនោចហ្វ ើការាន
☆ ហរៀបោ

េ៍ពិ

េ៍របេ់េម្ីរន

☆ហម្ើលណងប្រគួសារសាច់ញាែិ, សាេនភាពហប្ររេះថ្ននក់ខាៃំងឬសាៃប់, ោ

េ៍ពិ

េ៍(ម្ិនណម្នប្រគួសារសាច់ញាែិទា ំងអ្េ់រន,

មានកំែែ់ណែន)
មានពិ្ីហបើកបហ េនកាល, ឬប្ច ប់ការេិការបេ់កូនឬបអ ូនជាេិេេអ្នុ ិទយល័យចុេះ

☆

ជាហែើម្

ឧទាហរែ៍
ហោយសាររំងឺ ម្ិនោចម្កកនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់ណខ10ថ្ងៃ15, យកឯកសារបញ្ជាក់ការពិែណែលោចយល់ម្កកនុងណខ10ថ្ងៃ17 តាម្ការ
ណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្
ថ្ងៃទទួ លសាគល់

ថ្ងៃទទួ លសាគល់

(9／17)

(10／15)

ថ្ងៃទទួ លសាគល់
(10／17)

ោចទទួ លការឧបែេ ម្ា
(9／17

ោចទទួ លការឧបែេ ម្ា

~ 10／16)

ម្ក

(11／12)

(10／17 ~ 11／11)

ម្ិនម្ក

ម្ក

ម្ក

កនុងណខ10ថ្ងៃ17 ោចទទួ លការទទួ លសាគល់ចំណែក30ថ្ងៃចាប់ពីណខ9ថ្ងៃ17ែល់ណខ10ថ្ងៃ16, កនុងណខ11ថ្ងៃ12 ោចទទួ លការទទួ លសាគល់
ចំណែក26ថ្ងៃចាប់ពីណខ10ថ្ងៃ17ែល់ណខ11ថ្ងៃ11។

ហេើយកនុងករែីម្ិនោចម្កកនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់ណែលានកំែែ់ហទ, ប្របេិនហបើហេែុផ្លមានប្រែូ ណ្តម្ួ យពី①ែល់③ែូ ចខាងហប្រកាម្, ោច
ទទួ លការទទួ លសាគល់េរុបកនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់ហលើកហប្រកាយ ណផ្ែកតាម្ឯកសារបញ្ជាក់ពីហេែុផ្លហនេះ។
កនុងករែីហនេះក៏ហោយ ោច់ខាែេូ ម្ទាក់ទងម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ រ ួចទទួ លការណែនំ។

① មានរំងឺ, របួ េកនុងកំឡុងហពល14ថ្ងៃណែលម្ិនោចហ្វ ើការាន (លិខិែបញ្ជាក់របួ េរំងឺ)
② ហពលេមាាេន៍ជាម្ួ យភាគីហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក តាម្រយៈការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ (លិខិែបញ្ជាក់េមាាេន៍)
③ ហពលម្ិនោចម្កហោយសារហប្ររេះម្េនត រាយនិងហប្ររេះថ្ននក់ហផ្េងហទៀែណែលម្ិនោចហរៀេវាងាន (ទឹករំនន់, រ្ជយ
ួ ែី, ហប្ររេះថ្ននក់
ចរាចរែ៍។ល។) (បញ្ជាក់ពីោជាញ្រ)
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20 គពលការចរ់គផ្តើមការងារនិងអារី ក្សមម បានក្សំែត់?
ហពលការចាប់ហផ្តើម្ការងារ (រ ួម្ទា ំងរយៈហពលសាកលបង, រយៈហពលបែ្ុេះបណ្ត
ត ល, ការងារហប្រៅហមា៉េង, ការងារផ្ទែតាម្) និងោរី កម្ម ាន
កំែែ់,

ជាហរលេូ ម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃចាប់ហផ្តើម្ការងារឬោរី កម្ម

(ករែីមានរយៈហពលហរៀបចំហែើម្បីចាប់ហផ្តើម្ោរី កម្ម គឺ

ហរៀបចំ), រូ នែំែឹងពីការងារតាម្រយៈលិខិែប្របកាេទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ, រ ួចទទួ លការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ។
ឯក្សស្គរចំបាច់រូនែំែឹងការងារ

□
□
□

※

កនុងករែីគិែថ្នប្រែូ នឹងលកខ ែឌផ្ត ល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការ
រ័ែណអន ក្សមានលក្សខ ែៈសមបតត ិ
លិខិតប្រកាស

ួ លការផ្តលធា
់ នរ៉ារ់រងការងារ

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារ

ហឡើង ិញ, ហយើងនឹងប្របគល់រូនប្រកោេ់ហេន ើរេុំឧបែេ ម្ា ហប្រកាយហ្វ ើ
ការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ។

លិខិតរញ្ជជក្ស់ថាបានជារ់ការងារជាគែើម

គពលបានជារ់ចូលការងារ (កាលររ ិគចេ តចូ លគ្ែ ើការមុនក្សិចចប្ររុំពនយល់ធានរ៉ារ់រងការងារ) គ្ិតមក្សែល់ក្សិចចប្ររុំពនយល់ធានរ៉ារ់រង

ការងារ, សូមយក្ស”គសចក្សត ីណែនំ”គនោះឬអែ ីណែលបានណែនំគអាយយក្សគៅក្សិចចប្ររុំពនយល់, មក្សគហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើមមុនថ្ងៃចូលគ្ែ ើការ, និង
រូនែំែឹងពីការចូ លគ្ែ ើការគនោះ។

※

ក្សរែីថ្ងៃ

ួ លស្គគល់ប្តូ បានក្សំែត់មុនថ្ងៃចូលគ្ែ ើការ, ចំបាច់មក្សគហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើមក្សនុងថ្ងៃគនោះ គហើយ

ួ លការ

ួ លស្គគល់ការ

បាត់រង់ការងារ។

※

ក្សរែីមក្សគហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើមគហើយមិនបានរំគពញណរររ ណែលមានក្សំែត់, នឹងមិនអាចគ្ែ ើការគសនើរសុំប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការ

គឡើង ិញគ

ែូ ចគនោះសូមប្រ ុងប្រយ័តន។

21 អំពីប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញ
ករែីសល់ចំនួនថ្ងៃឧរតថ មភចរ់ពី1ភាគ្3ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកែ
ំ ែ់ថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល, បានចូ លគ្ែ ើការងារណែលមានគសថរភាព, និង
បានរំគពញប្គ្រ់លក្សខ ែឌឧរតថ មភ, េម្ីរនោចទទួ លការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញ។
ករែីានចូ លហ្វ ើការហោយបនេល់ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់1ភាគ3ហឡើង ទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាទទួ លានគឺ យក60%ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាេល់
គុែនឹងទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ, ករែីានចូ លហ្វ ើការហោយបនេល់ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់2ភាគ3ហឡើង ទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាទទួ ល
ានគឺ យក70%ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាេល់ គុែនឹងទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ ។
ចំនួនថ្ងៃឧរតថ មភ

ចំនួនថ្ងៃឧរតថ មភសល់

ក្សំែត់

ក្សរែីអប្តាឧរតថ មភ60%

ក្សរែីអប្តាឧរតថ មភ70%

90ថ្ងៃ

30ថ្ងៃហឡើង

60ថ្ងៃហឡើង

120ថ្ងៃ

40ថ្ងៃហឡើង

80ថ្ងៃហឡើង

150ថ្ងៃ

50ថ្ងៃហឡើង

100ថ្ងៃហឡើង

180ថ្ងៃ

60ថ្ងៃហឡើង

120ថ្ងៃហឡើង

210ថ្ងៃ

70ថ្ងៃហឡើង

140ថ្ងៃហឡើង

240ថ្ងៃ

80ថ្ងៃហឡើង

160ថ្ងៃហឡើង

270ថ្ងៃ

90ថ្ងៃហឡើង

180ថ្ងៃហឡើង

300ថ្ងៃ

100ថ្ងៃហឡើង

200ថ្ងៃហឡើង

330ថ្ងៃ

110ថ្ងៃហឡើង

220ថ្ងៃហឡើង

360ថ្ងៃ

120ថ្ងៃហឡើង

240ថ្ងៃហឡើង
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ក្ស
ឹ ប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ កា
ើ រគឡើង ិញ

ទឹកប្រាក់
ឧបែេ ម្ាហរល
ប្របចាំថ្ងៃ

60%
×

ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាេល់
ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ា ×
កំែែ់

(※មានកប្រម្ិែអ្ែិបរមា)
(ហលខទេេភាគហប្រកាម្1ហយ៉េន កាែ់ហចាល)

ឬ

70%

※ ទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃហពលគែនប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ មានកប្រម្ិែអ្ែិបរមា។
○ អ្ន កណែលហពលាែ់បង់ការងារ មានោយុហប្រកាម្60ឆានំ ・・・・・・・・ 6,195ហយ៉េន
○ អ្ន កណែលហពលាែ់បង់ការងារ មានោយុចាប់ពី60ឆានំនិងហប្រកាម្65ឆានំ ・・・ 5,013ហយ៉េន
(កប្រម្ិែអ្ែិបរមាថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល ោចមានការផ្ទៃេ់ប្រហៅថ្ងៃ
ូ
1ណខ8ហរៀងរាល់ឆានំ។)
កនុងករែីានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ,

នឹងប្រែូ ចាែ់ទុកថ្នានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលថ្នចំណែក

ចំនួនថ្ងៃ ណែលប្រែូ នឹងចំនួនណែលានហោយណចកទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ានឹងទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ។

អែ ីជា “ចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថ មភ”
ជាចំនួនថ្ងៃណែលានែក ចំនួនថ្ងៃណែលានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលហេើយហោយណផ្ែកហលើលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា
ែូ ចរនណែម្ួ យ, ឬចំនួនថ្ងៃណែលានចាែ់ថ្នានទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលតាម្រយៈការានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ារបួ េរំងឺ,
ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហ្វ ើការ, ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ ពីចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់។

※ ប្រសិនចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថ មភគលើសចំនួនថ្ងៃចរ់ពីថ្ងៃចូលគ្ែ ើការរហូ តែល់ថ្ងៃណខឆ្នំថ្នការចរ់រយៈគពល
សល់ឧរតថ មភគលើសចំនួនថ្ងៃចរ់ពីថ្ងៃចូលគ្ែ ើការរហូ តែល់ថ្ងៃណខឆ្នំថ្នការចរ់រយៈគពល

ួ លការឧរតថ មភ, ចំនួនថ្ងៃ

ួ លការឧរតថ មភជាចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថ មភ។

គហើយក្សរែីបានចូ លគ្ែ ើការក្សនុងក្សំឡ
ុ ងគពលក្សប្មិតឧរតថ មភ, ប្រសិនគរើចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថ មភគលើសចំនួនថ្ងៃចរ់ពីថ្ងៃរនទរ់ថ្ងៃចុង
គប្កាយថ្នរយៈគពលក្សប្មិតឧរតថ មភ រហូ តែល់ថ្ងៃណខឆ្នំចរ់រយៈគពល
រយៈគពលក្សប្មិតឧរតថ មភ រហូ តែល់ថ្ងៃណខឆ្នំចរ់រយៈគពល

ួ លការឧរតថ មភ, គនោះចំនួនថ្ងៃចរ់ពីថ្ងៃរនទរ់ថ្ងៃចុងគប្កាយថ្ន

ួ លការឧរតថ មភ ជាចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថ មភ។

លក្សខ ែឌផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញ
ករែីានបំហពញប្រគប់លកខ ែឌចាប់ពី①ែល់⑧ែូ ចែហៅហនេះ, េម្ីរនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ។
ហេើយកនុងករែីានចាប់ហផ្តើម្ោរី កម្ម ហប្រកាម្លកខ ែឌហងរម្ួ យណែលោចទទួ លសាគល់ថ្នានមាចេ់ការឯករារយ, ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការ
ហឡើង ិញោចនឹងប្រែូ ានផ្តល់ហោយ (លកខ ែឌឧបែេ ម្ាកនុងករែីហនេះ, េូ ម្សាកេួ រម្កអ្ន កទទួ លបនទុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្)។

ចំបាច់រំគពញប្គ្រ់លក្សខ ែឌែូ ចតគៅគនោះ
①ចំនួនថ្ងៃ េល់ឧបែេ ម្ាប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលហប្រកាយានទទួ លការទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារប្រែឹម្ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃចូលហ្វ ើការ

មានចាប់ពី1ភាគ3ថ្ន

ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់
(ប្របេិនហបើចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ា ហលើេចំនួនថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃ ចូលហ្វ ើការរេូ ែែល់ថ្ងៃណខឆានំចប់រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា
រេូ ែែល់ថ្ងៃណខឆានំចប់រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា ជាចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ា) ※ចំហ

ចំនួនថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃចូលហ្វ កា
ើ រ

េះចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ា េូ ម្ហម្ើល”ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ាជាអ្វ ី”ហៅ

ខាងហលើ។
②ប្រែូ ានទទួ លសាគល់ថ្នពិែជាានហ្វ ើការហលើេពី1ឆានំ
(ករែីរយៈហពលហ្វ កា
ើ រ1ឆានំចុេះប្រែូ ានកំែែ់, ហេើយការេហប្រម្ចហរលហៅហងរម្ួ យប្រែូ ានភាាប់លកខ ែឌចំហ

េះការបនត កិចចេនយការងារ, ម្ិនចូ ល”ពិែ

ជាានហ្វ កា
ើ រហលើេពី1ឆានំ”ហទ)
③ចូ លហ្វ ើការហប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចាំ
④ករែីានទទួ លកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាហោយហេែុផ្លាែ់បង់ការងារ, ចំហ

េះរយៈហពល1ណខហប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចាំ,

ជាការានហ្វ កា
ើ រតាម្រយៈការណែនំ

របេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រក ុម្េុនណែនំការងារណែលមានការអ្នុ ញ្ជញែិ/ការរូ នែំែឹង
⑤ម្ិនណម្នប្រែូ ានទទួ លយកហ្វ ើការហឡើង ិញហោយមាចេ់ប្រក ុម្េុនម្ុនាែ់បង់ការងារ
(ហម្ើលតាម្សាេនភាពប្រាក់ហែើម្/ប្រាក់ទុន/្នធានម្នុេេ/ទំនក់ទំនងោរី កម្ម ជាហែើម្,

រ ួម្ទា ំងមាចេ់ប្រក ុម្េុនណែលមានទំនក់ទន
ំ ងរិែេន ិែ

ជាម្ួ យមាចេ់ប្រក ុម្េុនម្ុនាែ់បង់ការងារ)
⑥ម្ិនានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ ឬប្រាក់ឧបែេ ម្ាការហរៀបចំការងារហពញហមា៉េង ចំហ

េះការងារកនុងកំឡ
ុ ងហពល3ឆានំម្ុនថ្ងៃ ចូលហ្វ កា
ើ រ

⑦ម្ិនណម្នប្រែូ ានទទួ លយកហ្វ ើការហោយមាចេ់ប្រក ុម្េុនណែលានហប្ររើេហរ ើេ ចាប់ពីម្ន
ុ ការេហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា(ោក់
រកការងារ)
⑧ជាហរល, ជាការទទួ លយកហ្វ កា
ើ រហប្រកាម្លកខ ែឌណែលានបំហពញលកខ ែឌែប្រម្ូ ចំហ
(ឧទាេរែ៍ ចំហ

េះកិចចេនយហផ្ារេិទធ,ិ កិចចេនយពឹង

េះអ្ន កមានធានរា៉ាប់រងថ្នធានរា៉ាប់រងការងារ

ក់ជាហែើម្ ម្ិនចូ លជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រងថ្នធានរា៉ាប់រងការងារហទ)
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កយណេវ ង

※ចាប់ពីថ្ងៃេហប្រម្ចឧបែេ ម្ាប្របណេល1េាតេ៍ និងប្ចល
ូ ប្រាក់កនុងគែនីណែលានកំែែ់។ រេូ ែែល់ការេហប្រម្ចឧបែេ ម្ា ោចហប្របើហពល
ហ ោហៅតាម្លទធផ្លថ្នការពិនិែយខៃ ឹម្សារហេន ើរេុំ។

“ការចូ លគ្ែ ើការតាមរយៈការណែនំររស់គហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើម”ជាអែ ី
ជាករែីានទទួ លការណែនំហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្ និងហៅេមាាេន៍ហៅប្រក ុម្េុន ហេើយានចូ លហ្វ ើការ។ ែូ ចហនេះករែីានហម្ើល
ការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកហបើកចំេររបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្និងទេា ែត ីហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកជាហែើម្,

បានដាក្ស់ពាក្សយផ្ទទល់គដាយខល ួនឯង

គហើយបានចូ លគ្ែ ើការ មិនចូ លជា”ការចូ លគ្ែ ើការតាមរយៈការណែនំររស់គហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើម”ហទ (ករែីប្រក ុម្េុនណែនំការងារក៏
ែូ ចរនណែរ)

22 សូមគប្រើប្បាស់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញ
ប្រសិនគរើឆ្រ់រហ័សចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញ អប្តាឧរតថ មភថ្នប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញនឹងគឡើងពី60%→70%។

□

ករែីប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ 4,000ហយ៉េន, អ្ន កមានចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់90ថ្ងៃ ានចូ លហ្វ កា
ើ រហៅប្រែម្
ឹ ហពលណែលចំនួនថ្ងៃ េល់ឧបែេ ម្ា60ថ្ងៃ

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ)
ាែ់បង់
ការងារ

ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់(90ថ្ងៃ )

ផ្ត ល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល(ចំណែក30ថ្ងៃ )

ថ្ងៃ េហប្រម្ចលកខ

ថ្ងៃ ចប់ ថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ

ថ្ងៃ ម្ុនថ្ងៃ

ែៈេម្បែត ិ

រង់ចាំ

ចូ លហ្វ ើការ

ចប់រង់ចាំ

ថ្ងៃ ចូលហ្វ ើការ

ថ្ងៃ ចប់រយៈហពល
ទទួ លការឧបែេ ម្ា

□ ចំហ េះចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់90ថ្ងៃ, ចំនួនថ្ងៃេល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលគឺ60ថ្ងៃ (2ភាគ3ហឡើង), ែូ ចហនេះអ្ប្រតាផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការ
ចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញគឺ70%។

□ ទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញគឺ 4,000ហយ៉េន ｘ 60ថ្ងៃ ｘ 70% = 168,000ហយ៉េន

□

ករែីប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ 4,000ហយ៉េន, អ្ន កមានចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់90ថ្ងៃ ានចូ លហ្វ កា
ើ រហៅប្រែឹម្ហពលណែលចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ា59ថ្ងៃ

រង់ចាំ(7ថ្ងៃ)
ាែ់បង់
ការងារ

ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់(90ថ្ងៃ)

ផ្ត ល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល(ចំណែក31ថ្ងៃ )

ថ្ងៃ េហប្រម្ចលកខ

ថ្ងៃ ចប់ ថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ

ថ្ងៃ ម្ុនថ្ងៃ

ែៈេម្បែត ិ

រង់ចាំ

ចូ លហ្វ ើការ

ចប់រង់ចាំ

ថ្ងៃ ចូលហ្វ ើការ

ថ្ងៃ ចប់រយៈហពល
ទទួ លការឧបែេ ម្ា

□ ចំហ េះចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់90ថ្ងៃ, ចំនួនថ្ងៃេល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលគឺ59ថ្ងៃ (1ភាគ3ហឡើង), ែូ ចហនេះអ្ប្រតាផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការ
ចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញគឺ60%។

□ ទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញគឺ 4,000ហយ៉េន ✕ 59ថ្ងៃ ｘ 60% = 141,600ហយ៉េន

22

23 ណរររ ថ្នប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញមានែូ ចគមត ច?
អំពីណរររ គសនើរសុំប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែកា
ើ រគឡើង ិញ

កាលផ្ុតក្សំែត់គសនើរសុំគ្ឺចរ់ពីថ្ងៃរនទរ់ថ្ងៃចូលគ្ែ ើការក្សនុងរយៈគពល1ណខ។
កនុងករែីហេន ើរេុំការផ្តលប្រ់ ាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ, េូ ម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។

1

កយហេន ើរេុំផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ (ចាំាច់មានការបញ្ជាក់ពីមាចេ់ប្រក ុម្េុនថ្នកណនៃ ងចូ លហ្វ ើការ)

2 ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តលធា
់ នរា៉ាប់រងការងារ
3 ឯកសារណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ែប្រម្ូ ហផ្េងហទៀែ
※ ោចោក់ហផ្ញើរតាម្ប៉េុេត៍ក៏ាន។
សូមប្រ ុងប្រយ័តន
ប្រសិនជាមិនគប្កាយពីបានគ្ែ ើរូនែំែឹងពីការចូ លគ្ែ ើការគៅគហឡ
ូ គ ើក្សជាគែើមគ , នឹងមិនអាចរំគពញណរររ គសនើរសុំប្បាក្ស់ឧរតថ មភការ
ចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញគ ។
គហើយគពល

ួ លការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញ,

ប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញថ្នអន ក្សមានអាយុគប្ចើនណែលយក្ស

គហតុផ្លថ្នការចូ លគ្ែ ើការណតមួ យ នឹងមិនប្តូ បានផ្តល់គអាយគ ។ លំអិត សូមគមើល”36 អំពីការឧរតថ មភការរនត

24 គប្កាយ

ួ លគ្ែ ើការ”។

ួ លប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ កា
ើ រគឡើង ិញក្ស៏មានការឧរតថ មភផ្ងណែរ

អ្ន កានឆាប់រេ័េចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញនិងានទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ, ហេើយប្រែូ ានបនត ទទួ លយកហ្វ ើការចាប់ពី6
ណខហឡើងហៅកណនៃ ងានចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ ប្រពម្ទា ំងប្រាក់ឈន ួលណែលប្រែូ ានទូ ទាែ់ហោយកនុងកំឡ
ុ ងហពល6ណខហៅកណនៃ ងចូ លហ្វ ើការហឡើង
ិញ ទាបជាងហបើហប្របបបហ្ៀបនឹងប្រាក់ឈន ួលម្ុននឹងទទួ លការផ្តល់ថ្នធានរា៉ាប់រងការងារ, េម្ីរនោចទទួ លការផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភគងរគលើក្ស
ក្សមព ស់ការងារ។

លក្សខ ែឌផ្តល់ប្បាក្ស់ឧរតថ មភគងរគលើក្សក្សមព ស់ការងារ

ចំបាច់រំគពញប្គ្រ់លក្សខ ែឌខាងគប្កាម
①កំពុងទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ កា
ើ រហឡើង ិញ។
②ប្រែូ ានទទួ លយកហ្វ កា
ើ របនត ចាប់ពី6ណខហឡើងហោយមាចេ់ប្រក ុម្េុនែណែល

ចាប់ពថ្ី ងៃានចូ លហ្វ កា
ើ រហឡើង ិញណែលានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ា

ការចូ លហ្វ កា
ើ រហឡើង ិញ។
※ហទាេះជាការប្ជន
ូ បុគគលិក(ម្កហ្វ ើការប្រក ុម្េុនេម្ព ័នធ)ជាហែើម្ណផ្ែកតាម្ហេែុផ្លរបេ់មាចេ់ប្រក ុម្េុនក៏ហោយ, ករែីានាែ់បង់លកខ ែៈេម្បែត ិ
អ្ន កមានធានរា៉ាប់រងថ្នធានរា៉ាប់រងការងារ

ម្ុនរយៈហពល6ណខកនៃ ងផ្ុែចាប់ពីថ្ងៃចូលហ្វ ើការណែលានទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើ

ការហឡើង ិញ, នឹងម្ិនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហទ។
(ករែីប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញប្រែូ ានផ្តលហ់ ោយហោយានចាប់ហផ្តើម្ោរី កម្ម , នឹងម្ិនោចទទួលការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហនេះហទ។)
③ចំនួនទឹកប្រាក់ចំណែក1ថ្ងៃ (A)ថ្នប្រាក់ឈន ួលណែលប្រែូ ានទូ ទាែ់កនុរយៈហពល6ណខ ចាប់ពីថ្ងៃចូលហ្វ កា
ើ រហឡើង ិញណែលានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ា
ការចូ លហ្វ កា
ើ រហឡើង ិញ ហប្រកាម្ប្រាក់ឈន ួលប្របចាំថ្ងៃ (B)ម្ុនាែ់បង់ការងារ (ចំហ

េះ ិ្ីគែនហរលរវាងAនិងBេូ ម្ហម្ើល14ថ្នP6។)

※កនុងករែីប្រាក់ឈន ួលប្របចាំថ្ងៃ ម្ន
ុ ាែ់បង់ការងារ ជាទឹកប្រាក់កប្រម្ែ
ិ អ្បបរមា, ហោយសារទឹកប្រាក់ចំណែក1ថ្ងៃថ្នប្រាក់ឈន ួលរយៈហពល6ណខហប្រកាយ
ចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញហៅហប្រកាម្ប្រាក់ឈន ួលប្របចាំថ្ងៃម្ុនាែ់បង់ការងារ ែូ ចហនេះម្ិនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហនេះហទ។
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អំពី ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថ មភ
ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថ មភ=(B - A)×ចំនួនថ្ងៃជាមូ លដាាន ូ ទាត់ប្បាក្ស់ឈន ួលក្សនុងក្សំឡ
ុ ងគពល6ណខចរ់ពីថ្ងៃចូលគ្ែ ើការគឡើង ិញ
(ករែីប្របព័នធណខគឺចំនួនថ្ងៃតាម្ប្របែិទិន, ករែីប្របព័នធថ្ងៃឬប្របព័នធហមា៉េងគឺចំនួនថ្ងៃពលកម្ម )
គួ របញ្ជាក់ថ្ន, ទឹកប្រាក់កប្រម្ិែអ្ែិបរមាគឺែូចែហៅហនេះ។
ឹក្សប្បាក្ស់ក្សប្មិតអតិររមា :
ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរលប្រចំថ្ងៃ (※1) × ចំនួនថ្ងៃប្តូ នឹងចំនួនថ្ងៃសល់ឧរតថ មភថ្នប្បាក្ស់ឧរតថ មភគរល(※2) × 30% (※3)
※1 កនុងទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃក៏មានទឹកប្រាក់កប្រម្ិែអ្ែិបរមាែូ ចនឹងប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញផ្ងណែរ។
※2 ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ាម្ន
ុ ទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ។
※3 ករែីអ្ប្រតាផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញមាន60%, គឺ40%។

□ អ្ន កាែ់បង់ការងារហៅហពលោយុហប្រកាម្60ឆានំ, មានប្រាក់ឈន ួលហពលាែ់បង់ការងារ30ម្ុឺនហយ៉េនប្របព័នធប្រាក់ណខ, ប្រាក់
ឧបែេ ម្ាហរល5,687ហយ៉េន, ានចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញកនុងសាេនភាពចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ា90ថ្ងៃ ហេើយទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ ល
ហ្វ ើការហឡើង ិញ។
ករែីប្រាក់ឈន ួលកំឡ
ុ ងហពល6ណខហប្រកាយចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ 28ម្ុឺន5

ន់ហយ៉េនប្របព័នធប្រាក់ណខ។

□ ចំនួនប្រាក់ឈន ួលប្របចាំថ្ងៃម្ុនាែ់បង់ការងារ 10,000ហយ៉េន(B), ទឹកប្រាក់ចំណែក1ថ្ងៃថ្នប្រាក់ឈន ួលកនុរយៈហពល6ណខហប្រកាយចូ ល
ហ្វ ើការហឡើង ិញ 9,500ហយ៉េន(A)។

□ ចំនួនថ្ងៃម្ូលោឋនទូ ទាែ់ប្រាក់ឈន ួល ជាចំនួនថ្ងៃតាម្ប្របព័នធប្រាក់ណខ(េនម ែ់ថ្ន183ថ្ងៃ)។
□ ហបើគែនទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហងរហលើកកម្ព េ់ការងារប្របណេលតាម្រ ូបម្នត គឺាន
(10,000ហយ៉េន - 9,500ហយ៉េន) × 183ថ្ងៃ = 91,500ហយ៉េន

□ ទឹកប្រាក់កប្រម្ិែអ្ែិបរមាកនុងករែីហនេះមានែូ ចែហៅហនេះ ែូ ចហនេះ91,500ហយ៉េននឹងប្រែូ ផ្តល់ហោយ។
5,687ហយ៉េន × 90ថ្ងៃ × 30% = 153,549ហយ៉េន

អំពីការគសនើរសុំ
កាលផ្ុតក្សំែត់គសនើរសុំ គ្ឺក្សនុងក្សំឡ
ុ ងគពល2ណខចរ់ពីថ្ងៃរនទរ់ថ្ងៃណែល6ណខបានក្សនល ងផ្ុតចរ់ពីថ្ងៃចូលគ្ែ ើការ។
ករែីហ្វ ើការហេន ើរេុំប្រាក់ឧបែេ ម្ាហងរហលើកកម្ព េ់ការងារ, េូ ម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។

1

កយហេន ើរេុំ (ចាំាច់មានការបញ្ជាក់របេ់មាចេ់ប្រក ុម្េុនណែលចូ លហ្វ ើការ)

2 ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តលធា
់ នរា៉ាប់រងការងារ
3 ងែចម្ៃ ងប្ា ី ែត មានហ្វ ើការ, ងែចម្ៃ ងហេៀ ហៅប្ា ីប្រាក់ឈនល
ួ , ឯកសារណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ែប្រម្ូ
※ ោចោក់ហផ្ញើរតាម្ប៉េុេត៍

25 អំពប្ី បាក្ស់ឧរតថ មភការងារ
ករែីកំពុងាែ់បង់ការងារ, ហេើយានចូ លហ្វ ើការហៅការងារែូ ចជាការងារផ្ទែថ្នម្ណែលម្ិនា៉េន់ប្របមាែថ្នេួ េ1ឆានំ (ម្ិនចូ លការផ្ត
ល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ), ហេើយកនុងករែីានបំហពញប្រគប់លកខ ែឌឧបែេ ម្ាចំហ

េះថ្ងៃហ្វ ើការហនេះ, នឹងោចទទួ លការផ្តល់ប្បាក្ស់

ឧរតថ មភការងារ។
កនុងករែីានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការងារហនេះក៏ហោយ, ហប្រកាយម្ក, ហពលការងារហនេះប្រែូ ានបញ្ជាក់ថ្នានកាៃយជាការងារណែល
មានហេេ រភាព នឹងោចប្រែូ ផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ។
គួ របញ្ជាក់ថ្ន ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ាកនុងករែីហនេះ នឹងប្រែូ ហ្វ ើការេហប្រម្ចចំថ្ងៃម្ុនថ្ងៃ ”ានចូ លហ្វ ើការកណនៃ ងការងារណែរមានហេេ រភាព”។
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ចំនួនប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ កា
ើ រ
េម្ីរនោចទទួ លការផ្តល់ទឹកប្រាក់(ហលខទេេភាគហប្រកាម្1ហយ៉េន
ចំហ

កាែ់ហចាល)ប្រែូ នឹង30%ថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ

េះថ្ងៃហ្វ ើការនិម្ួយៗ។

※ កនុងទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃហពលគែនប្រាក់ឧបែេ ម្ាការងារមានកប្រម្ែ
ិ អ្ែិបរមា។
○ អ្ន កមានោយុហប្រកាម្45ឆានំហពលាែ់បង់ការងារ

・・・・・・・・ 6,195ហយ៉េន

○ អ្ន កមានោយុចាប់ពី60ឆានំហប្រកាម្65ឆានំហពលាែ់បង់ការងារ

・・・・ 5,013ហយ៉េន

(ចំនួនកប្រម្ិែអ្ែិបរមាថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលោចមានការផ្ទៃេ់ប្រហៅថ្ងៃ
ូ
1ណខេីហាហរៀងរាល់ឆានំ)
ចំហ

េះថ្ងៃណែលានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការងារ ប្រែូ ានចាែ់ថ្នានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល។

ចំបាច់រំគពញប្គ្រ់លក្សខ ែឌឧរតថ មភែូចតគៅ
① ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ាថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលកនុងថ្ងៃម្ុនថ្ងៃានចូ លហ្វ ើការ មាន1ភាគ3ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់ និងចាប់ពី
45ថ្ងៃហឡើង។

② ានចូ លហ្វ ើការណែលម្ិនចូ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ។
③ ចូ លហ្វ ើការហប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចាំ។
④ កនុងករែីានទទួ លកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាហោយហេែុផ្លាែ់បង់ការងារ, ចំហ េះរយៈហពល1ណខហប្រកាយចប់រង់ចាំ, ានចូ លហ្វ ើការតាម្
រយៈការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រក ុម្េុនណែនំការងារណែលមានការអ្នុញ្ជញែិ/ហេចកត ីរូនែំែឹងជាហែើម្។

⑤ ម្ិនណម្នប្រែូ ានទទួ លយកហ្វ ើការហឡើង ិញហោយមាចេ់ប្រក ុម្េុនម្ុនាែ់បង់ការងារ។
(ហម្ើលតាម្សាេនភាពប្រាក់ហែើម្/ប្រាក់ទុន/្នធានម្នុេេ/ទំនក់ទំនងោរី កម្ម ជាហែើម្, រ ួម្ទា ំងមាចេ់ប្រក ុម្េុនណែលមាន
ទំនក់ទំនងរិែេន ិែជាម្ួ យមាចេ់ប្រក ុម្េុនម្ុនាែ់បង់ការងារ)

⑥ ម្ិនណម្នប្រែូ ានទទួ លយកហ្វ ើការហោយមាចេ់ប្រក ុម្េុនណែលានហប្ររើេហរ ើេ ចាប់ពីម្ុនការេហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការ
ឧបែេ ម្ា(ោក់

កយណេវ ងរកការងារ)។

អំពីណរររ គសនរើ សុំប្បាក្ស់ឧរតថ មភការងារ
ចំហ

េះថ្ងៃនិម្ួយៗចាប់ពីថ្ងៃទទួ លសាគល់ហលើកម្ុនរេូ ែែល់ថ្ងៃម្ុនថ្ងៃទទួ លសាគល់ហលើកហនេះ,

កនុងថ្ងៃទទួ លសាគល់ការាែ់បង់ការងារ1

ហលើកកនុង4េាតេ៍, េូ ម្ោក់ហោយភាាប់ “ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តល់ធានរា៉ាប់រងការងារ” និង“ឯកសារបញ្ជាក់ការពិែ
ានចូ លហ្វ ើការ” ជាម្ួ យនឹង”

※

ចំគពាោះអន ក្សណែលការ

កយហេន ើរេុំផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការងារ”។

ួ លស្គគល់ការបាត់រង់ការងារមិនចំបាច់គប្កាយថ្ងៃចូលគ្ែ ើការ, អាចដាក្ស់លិខិតគសនើរសុំឧរតថ មភតាមអន ក្ស

តំណាង(ចំបាច់មានលិខិតប្រគ្ល់សិ ធ ិ) ឬតាមរ៉េុសត៍។ ក្សនុងក្សរែីគនោះចំបាច់មានការរញ្ជជក្ស់ពីមាចស់ប្ក្ស ុមហុន។

26 អំពីប្បាក្ស់ឧរតថ មភការគរៀរចំការងារគពញគមា៉េង
ជាប្រាក់ឧបែេ ម្ាប្រែូ ានផ្តល់ហោយអ្ន កហៅកនុងចំហណ្តម្ករែីណ្តម្ួ យខាងហប្រកាម្ណែលានចូ លហ្វ ើការហៅការងារណែលមានហេេ រភាពតាម្
រយៈការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រក ុម្េុនណែនំការងារណែលមានការអ្នុញ្ជញែិ/ហេចកត ីរូនែំែឹងជាហែើម្ ចំហពលណែលចំនួនថ្ងៃេល់
ឧបែេ ម្ាថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលមាន1ភាគ3ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់, និងានបំហពញប្រគប់លកខ ែឌឧបែេ ម្ា។

○អ្ន កមានោយុចាប់ពី45ឆានំណែលជាហរលហៅថ្នណផ្នការឧបែេ ម្ាចូលហ្វ ើការហឡើង ិញជាហែើម្ ណផ្ែ កហលើចាប់ហរលនហយាាយការងារ
○អ្ន កមានពិការភាពជាហែើម្ណែលពិាកណេវ ងរកការងារ
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ឹក្សប្បាក្ស់ឧរតថ មភការគរៀរចំការងារគពញគមា៉េង
ប្រាក់ឧបែេ ម្ា គឺចំនួន4ភាគ10ថ្នទឹកប្រាក់ានម្កហោយគុែ90 (ករែីចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ាថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាហងរហប្រកាម្90ថ្ងៃ , ប្រែូ
ជាចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ា។ ប្របេិនចំនួនហប្រកាម្45ថ្ងៃ, គឺ45) ជាម្ួ យនឹងប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃ (ហលខទេេភាគហប្រកាម្1ហយ៉េន កាែ់
ហចាល)។
ចំហ

េះអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាណែលមានចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់ចាប់ពី270ថ្ងៃហឡើង, គឺគិែេរុប36ថ្ងៃណែម្ត ង។

※ ទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលប្របចាំថ្ងៃហពលគែនប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហពញហមា៉េង មានកប្រម្ែ
ិ អ្ែិបរមា។
○ អ្ន កមានោយុហប្រកាម្60ឆានំហពលាែ់បង់ការងារ

・・・・・・・・ 6,195ហយ៉េន

○ អ្ន កមានោយុចាប់ព6ី 0ឆានំហប្រកាម្65ឆានំហពលាែ់បង់ការងារ

・・・・ 5,013ហយ៉េន

(ចំនួនកប្រម្ិែអ្ែិបរមាថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលោចមានការផ្ទៃេ់ប្រហៅថ្ងៃ
ូ
1ណខេីហាហរៀងរាល់ឆានំ)

ចំបាច់រំគពញប្គ្រ់លក្សខ ែឌឧរតថ មភែូចតគៅ
① ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ាថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល មាន1ភាគ3ថ្នចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់។
② ានចូ លហ្វ ើការតាម្រយៈការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រក ុម្េុនណែនំការងារណែលមានការអ្នុញ្ជញែិ/ហេចកត ីរូន
ែំែឹងជាហែើម្។

③ ជាក់ចាេ់ថ្នប្រែូ ានទទួ លហ្វ ើការបនត ចាប់ពី1ឆានំហឡើង។
④ ម្ិនណម្នប្រែូ ានទទួ លយកហ្វ ើការហឡើង ិញហោយមាចេ់ប្រក ុម្េុនម្ុនាែ់បង់ការងារ។
⑤ ានចូ លហ្វ ើការហប្រកាយថ្ងៃចប់រង់ចាំ។
⑥ ានចូ លហ្វ ើការហប្រកាយរយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាានកនៃ ងផ្ុែ។
⑦ ជាហរល, ចំនួនថ្ងៃេល់ឧបែេ ម្ាកនុងថ្ងៃចូលហ្វ ើការ មានហៅេល់
⑧ ជាការទទួ លយកហ្វ ើការហប្រកាម្លកខ ែឌទទួ លានលកខ ែៈេម្បែត ិអ្នកមានធានរា៉ាប់រងថ្នធានរា៉ាប់រងការងារ។
⑨ ម្ិនានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញឬប្រាក់ឧបែេ ម្ាការហរៀបចំការងារហពញហមា៉េង ចំហ េះការងារកនុង
កំឡ
ុ ង3ឆានំម្ុនថ្ងៃចូលហ្វ ើការ

⑩ ម្ិនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ។
※ហពលហយើងហ្វ ើការពិនិែយប្រសា ប្រជា

ក់ព័នធនឹងការផ្តល់ឧបែេ ម្ា, េម្ីរនចាំាច់កំពុងហ្វ ើការហៅប្រក ុម្េុនហនេះ។

អំពីណរររ គសនើរសុំប្បាក្ស់ឧរតថ មភការគរៀរចំការងារគពញ
៉េ

កាលក្សំែត់គសនើរសុំ គ្ឺក្សនុងក្សំឡ
ុ ងគពល1ណខចរ់ពីថ្ងៃរនទរ់ថ្ងៃចូលគ្ែ ើការ។
កនុងករែីហ្វ ើការហេន ើរេុំប្រាក់ឧបែេ ម្ាការហរៀបចំការងារហពញហមា៉េង េូ ម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។

1

កយហេន ើរេុំប្រាក់ឧបែេ ម្ាការហរៀបចំការងារហពញហមា៉េង(ចាំាច់មានការបញ្ជាក់ពីមាចេ់ប្រក ុម្េុនណែលចូ លហ្វ ើការ)

2 ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តល់ធានរា៉ាប់រងការងារ
3 ឯកសារណែលហេឡូហ ើកជាហែើម្ែប្រម្ូ ហផ្េងហទៀែ
※ ោចោក់ហផ្ញើរតាម្ប៉េុេត៍។ ហេើយប្រែូ ការរយៈហពលប្រែួែពិនែ
ិ យហងរ(ប្របណេល1ណខ) ហែើម្បីេហប្រម្ចថ្នផ្តល់ឬម្ិនផ្តល់ឧបែេ ម្ា។
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27 អំពីប្បាក្ស់ឧរតថ មភគលើក្សក្សមព ស់ការងារ គផ្េងគ ៀត
ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហលើកកម្ព េ់ការងារហផ្េងហទៀែ មានែូ ចជា ចំណ្តយផ្ទៃេ់ប្រទី
ូ កណនៃ ង, ចំណ្តយេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារែំបន់្ំទូោយជា
ហែើម្។

អំពីចំណាយផ្ទលស់រតរូ ីក្សណនល ង
ចំណ្តយផ្ទៃេ់ប្រទី
ូ កណនៃ ងប្រែូ ានឧែេ ម្ាហពលនយកការ ិយាល័យហេឡូហ ើកានឯកភាពថ្នចាំាច់

ហពលអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ ល

ការឧបែេ ម្ាប្រែូ ផ្ទៃេ់ប្រោេយោ
ូ
ឋ ន ហែើម្បីចូលហ្វ ើការហៅការងារណែលណែនំហោយ ហេឡូហ ើក, អ្ងគ ភាពសាធារែៈតាម្ែំបន់ពិហេេ ឬប្រក ុម្
េុនណែនំការងារ, ឬហែើម្បីចូលហរៀន គគ បែ្ុេះបណ្ត
ត លការងារសាធារែៈជាហែើម្ណែលានណែនំហោយនយកការ ិយាល័យហេឡូហ ើក។
អ្ន កណែលោចទទួ លការឧបែេ ម្ាចំណ្តយផ្ទៃេ់ប្រទី
ូ កណនៃ ងមានែូ ចខាងហប្រកាម្។
អ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល ប្រែូ ផ្ទៃេ់ប្រោេយោ
ូ
ឋ ន ហែើម្បីចូលហ្វ ើការហៅការងារណែលណែនំហោយ ហេឡូហ ើក, អ្ងគ
ភាពសាធារែៈតាម្ែំបន់ពិហេេ

ឬប្រក ុម្េុនណែនំការងារ,

ឬហែើម្បីចូលហរៀន គគ បែ្ុេះបណ្ត
ត លការងារសាធារែៈជាហែើម្ណែលានណែនំ

ហោយនយកការ ិយាល័យហេឡូហ ើក, ហេើយប្រែូ នឹងម្ួ យណ្តកនុងចំហណ្តម្(ក), (ខ)ែូ ចខាងហប្រកាម្។

(ក) កនុងករែីានហ្វ ើការឬប្រែូ ទទួ លការបែ្ុេះបណ្តតលជាហែើម្ ហប្រកាយរយៈហពលរង់ចាំានកនៃ ងផ្ុែ ហេើយនយកការ ិយាល័យហេឡូហ ើក
ណែលប្រគប់ប្រគង ានឯកភាពចំហ

េះការចាំាច់ផ្ទៃេ់ប្រោេយោ
ូ
ឋ ន។

គួ របញ្ជាក់ថ្ន កនុងចំហណ្តម្ករែីម្ួយណ្តខាងហប្រកាម្ ប្រែូ េនម ែ់ឯកភាពថ្នចាំាច់ផ្ទៃេ់ប្រោេយោ
ូ
ឋ ន។

i) ចំណ្តយរយៈហពលហ្វ ើែំហែើរហៅម្កចាប់ពី4ហមា៉េងហឡើង ហៅហ្វ ើការហោយហប្របើប្រាេ់ម្ហ្យាយហ្វ ើែំហែើរ្ម្ម តា, ឬហប្របើប្រាេ់ឧបករែ៍
ហ្វ ើែំហែើរ្ម្ម តា

ii) ហរើងហចញែំហែើរែំបូង (ចុងហប្រកាយ)ថ្នម្ហ្យាយហ្វ ើែំហែើរ ោប្រកក់, ណែលផ្តល់ផ្លប៉េេះ ល់្ៃន់្ៃរែល់ការហៅហ្វ ើការ
iii) ម្ិនោចហរៀេវាងប្រែូ ផ្ទៃេ់ប្រទី
ូ លំហៅ តាម្ការ ិយាល័យថ្នកណនៃ ងហ្វ ើការ ឬលកខ ែៈចាំាច់ថ្នទីតាំងបែ្ុេះបណ្ត
ត ល ឬការែប្រម្ូ
របេ់មាចេ់ប្រក ុម្េុន

(ខ) ចំណ្តយចាំាច់េប្រមាប់ការផ្ទៃេ់ប្រហៅទី
ូ
លំហៅហផ្េង ែូ ចជាប្រាក់ហប្រែបម្បប្រម្ ុងចូ លហ្វ ើការ ចំហ េះការងារឬការចូ លហរៀនការបែ្ុេះប
ណ្ត
ត លការងារសាធារែៈ ម្ិនប្រែូ ានឧបែេ ម្ាពីមាចេ់ប្រក ុម្េុន, នយកទីកណនៃ ងបែ្ុេះបណ្ត
ត លការងារសាធារែៈជាហែើម្ ឬទឹកប្រាក់
ឧបែេ ម្ាហនេះម្ិនប្រគប់ទឹកប្រាក់ចំណ្តយផ្ទៃេ់ប្រទី
ូ លំហៅ។
គួ របញ្ជាក់ថ្នចំហ

េះ(ក), (ខ)ខាងហលើក៏ហោយ, ករែីរយៈហពលទទួ លហោយហ្វ ើការហៅកណនៃ ងហ្វ ើការហនេះហប្រកាម្1ឆានំ, ករែីអ្នកមានទំោប់

ណែលប្រែូ ានទទួ លហោយហ្វ ើការលកខ ែៈរុំ ប្រែូ ានទទួ លហោយហ្វ ើការហឡើង ិញកនុងលកខ ែឌែូ ចកាលម្ុនាែ់បង់ការងារ, ឬករែីានទទួ ល
កប្រម្ិែឧបែេ ម្ាហោយសារបែិហេែការណែនំការងារ, ចំណ្តយផ្ទៃេ់ប្រទី
ូ លំហៅនឹងម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ហោយហទ កនុងករែីានចូ លហ្វ ើការ ឬ
ទទួ លការបែ្ុេះបណ្ត
ត លការងារសាធារែៈជាហែើម្ ម្ុនរយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាានកនៃ ងផ្ុែ។
(ចំហ

េះណបបបទហេន ើរេុំជាហែើម្ េូ ម្សាកេួ រម្កអ្ន កទទួ លបនទុកថ្នហេឡូហ ើកជាហែើម្)។

អំពីចំណាយឧរតថ មភសក្សមម ភាពណសែងរក្សការងារ
ចំណ្តយឧបែេ ម្ាេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារ ហកើែហចញពីចំណ្តយេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារតាម្ែំបន់្ំទូោយ, ចំណ្តយចូ លហរៀនការប
ែ្ុេះបណ្ត
ត លរយៈហពលខៃ ី, ចំណ្តយហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្ម ទាក់ទងការណេវ ងរកការងារ, ហេើយប្រែូ ានផ្តល់ហោយហពលនយកហេឡូហ ើកានឯកភាព
ថ្នចាំាច់

កនុងករែីណែលអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាហ្វ ើេកម្ម ភាពប្រែូ នឹងម្ួ យណ្តកនុងចំហណ្តម្① ~ ③ខាងហប្រកាម្ចំហ

េះ

េកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារ។
① ហ្វ ើេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារចូ លែល់ែំបន់ថ្នណែន្ំទូោយតាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើក (ចំណ្តយេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារែំបន់
្ំទូោយ)
② ចូ លហរៀនការបែ្ុេះបណ្ត
ត លរយៈហពលខៃ ីតាម្ការណែនំការងាររបេ់ហេឡូហ ើក (ចំណ្តយចូ លហរៀនបែ្ុេះបណ្ត
ត លរយៈហពលខៃ ី)
③

ហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្ម រំនួយហែើម្បីងាយប្រេួលណេវ ងរកការងារ (ចំណ្តយហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្ម ទាក់ទងេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារ)
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【ចំណ្តយេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារែំបន់្ំទូោយ】
ហែើម្បីោចទទួ លការឧបែេ ម្ាចំណ្តយេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារែំបន់្ំទូោយ ប្រែូ ហ្វ ើេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារចូ លែល់ែប
ំ ន់ថ្នណែន
្ំទូោយតាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើក,

និងជាអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាណែលប្រែូ នឹងម្ួ យណ្តកនុងចំហណ្តម្(ក),

(ខ)ខាង

ហប្រកាម្។

(ក) ការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែលប្រែូ ានណែនំ ជាការហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកហពញហមា៉េង ទាក់ទងនឹងប្រក ុម្េុនថ្នអ្ន កហប្ររើេហរ ើេបុគគលិកណែល
មានទីតាំងហប្រៅែំបន់ប្រគប់ប្រគង ណែលប្រែូ ានទទួ លសាគល់ថ្នេម្ប្រេបចំហ

េះអ្ន កមាលកខ ែេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាហនេះ

(ខ) ចំណ្តយជាម្ូ លោឋនគែនថ្ងៃរងហេៃ ើង, ថ្ងៃនវា, ថ្ងៃយនត ហហាេះឬថ្ងៃោន គឺចាប់ពី200គីឡូណម្៉េប្រែហឡើង (ផ្ល ូ ទឹកឬផ្ល ូ ហរក1ភាគ4
គីឡូណម្៉េប្រែ គិែហេម ើរនឹងផ្ល ូ ណែក1គីឡូណម្៉េប្រែ)។
ចំហ

េះអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា(ក)ឬ(ខ)ខាងហលើក៏ហោយ, ប្របេិនម្ិនចូ លលកខ ែឌខាងហប្រកាម្, ចំណ្តយេកម្ម ភាព

ណេវ ងរកការងារែំបន់្ំទូោយ នឹងម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ហោយហទ។

i) ហពលានចាប់ហផ្តើម្េកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារែំបន់្ំទូោយ ហប្រកាយរយៈហពលរង់ចាំានកនៃ ងផ្ុែ
ii) ហពលចំណ្តយចាំាច់េប្រមាប់េកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារែំបន់្ំទូោយ ម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ហោយពីប្រក ុម្េុនណែលហៅទេេនៈកិចច ឬ
ហពលទឹកប្រាក់ឧបែេ ម្ាហនេះម្ិនប្រគប់ទឹកប្រាក់ចំណ្តយេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារែំបន់្ំទូោយ។
គួ របញ្ជាក់ថ្ន, ហប្រៅពីi), ii)ខាងហលើ កនុងករែីានទទួ លកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាហោយសារការបែិហេែការណែនំការងារ, ចំណ្តយណេវ ងរកការងារ
ែំបន់្ំទូោយម្ិនប្រែូ ានផ្តល់ហោយហទ

ចំហ

េះករែីានចាប់ហផ្តើម្េកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារែំបន់្ំទូោយជាហែើម្

ម្ុនរយៈហពល

កប្រម្ិែឧបែេ ម្ាកនៃ ងផ្ុែ។

【ចំណ្តយចូ លហរៀនបែ្ុេះបណ្តតលរយៈហពលខៃ ី】
អ្ន កណែលោចទទួ លការឧបែេ ម្ាចំណ្តយចូ លហរៀនការបែ្ុេះបណ្ត
ត លរយៈហពលខៃ ី ជាអ្ន កានទទួ លការអ្ប់រំបែ្ុេះបណ្ត
ត លរយៈហពលហប្រកាម្1
ណខ ហែើម្បីចូលហ្វ ើការហឡើង ិញ តាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើក និងានប្ច ប់ការបែ្ុេះបណ្ត
ត លហនេះ, ហេើយជាអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ ល
ការឧបែេ ម្ាណែលប្រែូ ម្ួ យណ្តកនុងចំហណ្តម្(ក)~( )ែូ ចខាងហប្រកាម្។

(ក) ម្ុននឹងចូ លហរៀនការអ្ប់់រំបែ្ុេះបណ្តតល, កំពុងទទួ លការណែនំការងាររបេ់ហេឡូហ ើកហែើម្បីទទួ លការបែ្ុេះបណ្តតលហនេះ។
(ខ) ជាអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា កនុងហពលទទួ លការណែនំការងារ។
(គ) ានចាប់ហផ្តើម្ចូ លហរៀនការអ្ប់រំបែ្ុេះបណ្តតល ហប្រកាយរយៈហពលរង់ចាំកនៃ ឹងផ្ុែ។
( ) ករែីចូល គគ េិកាមានប្របព័នធឧបែេ ម្ាចំហ េះការអ្ប់រំបែ្ុេះបណ្តតល (ការអ្ប់រំបែ្ុេះបណ្តតលទូ ហៅ), ហេើយម្ិនណម្នជាអ្ន កណែលបំហពញ
លកខ ែឌឧបែេ ម្ាថ្នប្រាក់ឧបែេ ម្ាចំហ

េះការអ្ប់រំបែ្ុេះបណ្ត
ត លទូ ហៅ។

【ចំណ្តយហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្ម ទាក់ទងេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារ】
អ្ន កណែលោចទទួ លការឧបែេ ម្ាចំណ្តយហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្ម ទាក់ទងេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារ ជាអ្ន កានហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្ម ហម្ើលណងកូ ន,
ហែើម្បីេមាាេន៍ជាហែើម្ជាម្ួ យអ្ន កហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក,

ឬហែើម្បីចូលហរៀនការអ្ប់រំបែ្ុេះបណ្ត
ត ល,

ហេើយជាអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការ

ឧបែេ ម្ាណែលប្រែូ ម្ួ យណ្តកនុងចំហណ្តម្(ក)~( )ែូ ចខាងហប្រកាម្។

(ក) អ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា កនុងហពលានហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្ម ហម្ើលណង (កូ ន)ជាហែើម្។
(ខ) ានហប្របើប្រាេ់ហេវាកម្ម ហម្ើលណងជាហែើម្ ហប្រកាយរយៈហពលរង់ចាំានកនៃ ងផ្ុែ។
(គ) “េមាាេន៍ជាហែើម្ជាម្ួ យអ្ន កហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក” ហប្រៅពីេមាាេន៍ជាម្ួ យអ្ន កហប្ររើេហរ ើេបុគគលិក មានការប្របលងេរហេរ, ការប្របឹកា
ពិហប្ររេះការងារណែលហ្វ ើហឡើងហោយហេឡូហ ើកជាហែើម្ ឬប្រក ុម្េុនណែនំការងារជាហែើម្ណែលមានការអ្នុញ្ជញែិ/ហេចកត ីរូនែំែឹង, ការ
ណែនំការងារជាហែើម្ណែលប្រែូ , ហប្រៅពីហនេះរ ួម្ទា ំងការណែនំទាក់ទងនឹងេកម្ម ភាពណេវ ងរកការងារណែលហ្វ ើហឡើងហោយសាេប័នសាធារ
ែៈជាហែើម្ (អ្ងគ ការរំប្រទទទួ លយក អ្ន កចាេ់ររា/ពិការ/អ្ន កណេវ ងរកការងារ, ោជាញ្រែំបន់, ប្រក ុម្េុនផ្តល់ព័ែ៌មានហប្ររើេហរ ើេ
បុគគលិក, ប្រក ុម្េុនកាណេែជាហែើម្) និងកិចចប្របរុំពនយល់អ្ំពីប្រក ុម្េុនណែលោចប្របឹកាពិហប្ររេះលកខ ែៈបុគគលជាហែើម្។

( ) “ការចូ លហរៀនការអ្ប់រំបែ្ុេះបណ្តតល” ជាការចូ លហរៀនការបែ្ុេះបណ្តតលសាធារែៈជាហែើម្តាម្ការចងអុលបងាាញ/អ្នុសាេន៍របេ់ហេ
ឡូហ ើក,

ការចូ លហរៀនការបែ្ុេះបណ្ត
ត លរំប្រទអ្ន កណេវ ងរកការងារណផ្ែកហលើណផ្នការរំប្រទការងារ,

ចូ លសាោបំ

ក់បំប៉េនតាម្រំនញ

តាម្ការណែនំរបេ់ហេឡូហ ើក, ការចូ លហរៀនការបែ្ុេះបណ្ត
ត លេប្រមាប់ឧបែេ ម្ាការអ្ប់រំបែ្ុេះបណ្ត
ត ល ឬការបែ្ុេះបណ្ត
ត លប្រែូ ចំណ្តយ
ចូ លហរៀនការបែ្ុេះបណ្ត
ត លរយៈហពលខៃ ីជាហែើម្ និងការចូ លហរៀន គគ េិកា/ការបែ្ុេះបណ្ត
ត លពឹង
រួ យហចញហៅហ្វ ើការ/ផ្ទៃេ់ហៅសាខា។

(ចំហ

េះណបបបទហេន ើរេុំជាហែើម្, េូ ម្សាកេួ រម្កអ្ន កទទួ លបនទុកហេឡូហ ើកជាហែើម្)

28

ក់ណែលប្រែូ ានអ្នុ ែត ន៍ជាការងារ

28 គពលចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញ គប្កាយបានគ្ែ ើការ?
ក្សរែីមិនអាចបាន

ួ លលក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការឧរតថ មភងមី

កនុងករែីមានចំនួនថ្ងៃ េល់ឧបែេ ម្ា កនុងកំឡ
ុ ងហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាែំបូង (ហម្ើលទំព័រ8), េម្ីរនោចទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលកនុង
ណែនហនេះ។ គួ របញ្ជាក់ថ្ន ថ្ងៃណែលប្រែូ ឧបែេ ម្ា គិែចាប់ពីថ្ងៃម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ហែើម្បីោក់ហេចកត ីរូនែំែឹងហប្រកាយាែ់បង់ការងារ ហេើយ
ានោក់

កយណេវ ងរកការងារជាងមី (ប្របេិនមានកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាគឺហប្រកាយរយៈហពលកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាកនៃ ងផ្ុែ) ែូ ចហនេះេូ ម្រ ួេរាន់ម្កហេឡូ

ហ ើកជាហែើម្ហែើម្បីោក់ហេចកត ីរូនែំែឹងហប្រកាយាែ់បង់ការងារ។
គួ របញ្ជាក់ថ្ន កនុងករែីានទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ, េម្ីរនោចទទួ លប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលកនុងណែនណែលែកចំនួន
ចំណែកថ្ងៃឧបែេ ម្ាហនេះ (ចំនួនទេេភាគកាែ់ហចាល)។
ឯក្សស្គរចំបាច់ចំគពាោះការដាក្ស់ពាក្សយ

□ ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តល់ធានរា៉ាប់រងការងារ
□ ប័ែណាែ់បង់ការងារឬលិខិែរូ នែំែឹងបញ្ជាក់ការាែ់បង់(ថ្ងៃហប្រកាយក៏ាន)

ឧទាហរែ៍
ានចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញហប្រកាយានទទួ លការឧបែេ ម្ាចំណែក60ថ្ងៃប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល

អ្ន កមានចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់180ថ្ងៃ,

ហេើយានាែ់បង់ការងារហប្រកាយានទទួ លការឧបែេ ម្ាចំណែក84ថ្ងៃប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ។
រយៈហពលទទួ លឧបែេ ម្ា(1ឆានំ)
រង់ចាំ
ថ្ងៃ បនាប់ថ្ងៃ

ផ្ត ល់ឧបែេ ម្ាហរល(ចំណែក60ថ្ងៃ )

ចូ លហ្វ ើការ(រមនលកខ ែៈេម្បែត ិ
ទទួ លឧបែេ ម្ា)
ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការ

ថ្ងៃ េហប្រម្ចលកខ ែៈ

ហឡើង ិញចំណែក84ថ្ងៃ

ាែ់បង់ការងារ េម្បែត ិទទួ លឧបែេ ម្ា

ចំណែក36ថ្ងៃ

ថ្ងៃ ោក់

កយចូ ល

ហ្វ ើការហឡើង ិញ

180ថ្ងៃ (ចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់) – 60ថ្ងៃ (ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល) – 84ថ្ងៃ (ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ លហ្វ ើការហឡើង ិញ = 36ថ្ងៃ, ណែលោច
ទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលកនុងណែនហនេះ។

មានក្សរែីពិគសសណែល រយៈគពល

ួ លការឧរតថ មភក្សនុងក្សរែីបានបាត់រង់ការងារជាងមីគប្កាយបាន

រយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាហងរប្រែូ ានពនយ ចំហ
េម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាានហកើែមានជាងមី។

ួ លប្បាក្ស់ឧរតថ មភការចូ លគ្ែ ើការគឡើង ិញ ប្តូ បានពនា

េះអ្ន កណែលថ្ងៃាែ់បង់ការងារែំបូង (ហលើកណលងការាែ់បង់ការងារហប្រកាយលកខ ែៈ

ខាងហប្រកាម្ហៅថ្ន”ាែ់បង់ការងារជាងមី”)ហប្រកាយានទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាការចូ ល

ហ្វ ើការហឡើង ិញ េេ ិែកនុងកំឡ
ុ ងហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា, និងានាែ់បង់ការងារជាងមីហោយសារកេ័យ្ន់, ប្ឈប់ការងារជាហែើម្។

ក្សរែីបាន

ួ លលក្សខ ែៈសមបតត ិ

ួ លការឧរតថ មភងមី

ករែីានាែ់បង់ការងារហប្រកាយានហ្វ ើការចាប់ពី12ណខហឡើង (ចំហ

េះអ្ន កានឈប់ការងារហោយសារប្រែូ ានប្ឈប់/កេ័យ្នជាហែើម្

ចាប់ពី6ណខហឡើង) កនុងលកខ ែឌជាអ្ន កមានធានរា៉ាប់រងហៅប្រក ុម្េុនានចូ លហ្វ ើការ, ជា្ម្ម តា លកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាថ្នធាន
រា៉ាប់រងការងារ ហកើែមានជាងមី ែូ ចហនេះ េម្ីរនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលតាម្រយៈលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាហនេះ។ កនុង
ករែីហនេះ ចាំាច់បំហពញណបបបទពីែំបូងហែើម្បីទទួ លការផ្តល់ហនេះ (ហម្ើលទំព័រ2)។
គួ របញ្ជាក់ថ្ន ករែីានទទួ លលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាជាងមី នឹងម្ិនោចទទួ លការផ្តល់ណផ្ែកហលើលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ា
ពីម្ន
ុ ហទ។

29

29 គពលផ្ទលស់រតរគ្
ូ
ម ោះនិងអាសយដាាន
កនុងករែីផ្ទៃេ់ប្រហ្
ូ
ម េះនិងោេយោឋន េូ ម្រ ួេរាន់ោក់លិខិែរូ នែំែឹងម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ តាម្ណែលោចហ្វ ើហៅាន។
ករែីានផ្ទៃេ់ប្រោេយោ
ូ
ឋន

េូ ម្ម្កបំហពញណបបបទធានរា៉ាប់រងការងារ

ពីហប្រ

េះហេឡូហ ើកជាហែើម្ណែលប្រគប់ប្រគងោេយោឋនោច

ផ្ទៃេ់ប្រណែរ។
ូ
ឯក្សស្គរចំបាច់ចំគពាោះការដាក្ស់ពាក្សយ

□ ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តលធា
់ នរា៉ាប់រងការងារ
□ កយផ្ទៃេ់ប្រហ្
ូ
ម េះ, ោេយោឋន (េូ ម្ភាាប់ឯកសារបញ្ជាក់ែូចជាេំបុប្រែសានក់ហៅជាហែើម្)
□ កយផ្ទៃេ់ប្រសា
ូ េ ប័នេិរ្ញ ែថុចង់ហ រម្ក(ករែីប្រហ្
ូ
ម េះ)

30 ការចូ លគរៀន គ្គ រែ
ត ុ ោះរណា
ត លការងារស្គធារែៈតាមការណែនំររស់នយក្ស
ការ ិោល័យសុ តថ ិភាពការងារ/ប្រធាននយក្សដាានែឹក្សរ្ជន
ូ តាមតំរន់?
ហេឡូហ ើកជាហែើម្នឹងណែនំហោយចូ លហរៀន គគ បែ្ុេះបណ្ត
ត លការងារសាធារែៈ

កនុងករែីានពិនិែយហ ើញថ្នមានប្របហយារន៍ែល់ការចូ ល

ហ្វ ើការហឡើង ិញរបេ់ហោកអ្ន ក។
កនុងករែីហនេះ ហទាេះការផ្តល់ចំណែកចំនួនថ្ងៃឧបែេ ម្ាកំែែ់ានប្ច ប់ក៏ហោយ ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលរេូ ែែល់ប្ច ប់ការបែ្ុេះបណ្ត
ត លនឹង
ប្រែូ ានពនយលផ្តល់ហោយ។
ហប្រៅពីហនេះ ចំហ

េះចំណ្តយចាំាច់ែល់ការចូ លហរៀន គគ បែ្ុេះបណ្ត
ត ល ែូ ចជាប្រាក់ឧបែេ ម្ាចូលហរៀន, ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហ្វ ើែំហែើរម្កសាោជា

ហែើម្ នឹងប្រែូ ផ្តល់ហោយ។

31 ប្រសិនគរើគ្ែ ើការណលងបានគដាយស្គររំងឺឬររួ ស?
កនុងករែីហៅជាសាេនភាពម្ិនោចហ្វ ើការានចាប់ពី15ថ្ងៃហឡើងហោយសាររំងឺឬរបួ េ

ហប្រកាយានទទួ លហេចកត ីេហប្រម្ចលកខ ែៈេម្បែត ិ

ទទួ លការឧបែេ ម្ា េម្ីរនោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ារបួ េរំងឺណែលមានទឹកប្រាក់ែូចរនរំនួេប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរល (ប៉េុណនត កនុងករែី
កំពុងទទួ ល ធានរា៉ាប់រងេុខភាព, ធានរា៉ាប់រងហប្ររេះម្េនត រាយជាហែើម្, និងប្រាក់ឧបែេ ម្ារបួ េរំងឺណផ្ែកតាម្ចាប់ហផ្េង, នឹងម្ិនោច
ទទួ លការផ្តល់ប្រាក់េែ
ំ ងេប្រមាកការងារជាហែើម្, និងចំនួនថ្ងៃកនុងកំឡ
ុ ងហពលរង់ចាំនិងកំឡ
ុ ងហពលកប្រម្ិែឧបែេ ម្ាានហទ។)
ហេើយកនុងករែីបនត ម្ិនោចហ្វ ើការចាប់ពី30ថ្ងៃហឡើង នឹងោចទទួ លការផ្ត ល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ាហរលហប្រកាយរបួ េរំងឺានជាេេះហេបើយ ហោយ
ពនយរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ា ហោយម្ិនចាំាច់ទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ារបួ េរំងឺហទ (ចំហ
ហម្ើលទំព័រ17)។

30

េះការពនយរយៈហពលទទួ លការឧបែេ ម្ាេូម្

អំពីណរររ គសនើរសុំប្បាក្ស់ឧរតថ មភររួ សរំងឺ
ហពលហេន ើរេុំប្រាក់ឧបែេ ម្ារបួ េរំងឺ េូ ម្ោក់ឯកសារខាងហប្រកាម្ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្។ រយៈហពលហេន ើរេុំ គឺរេូ ែែល់ថ្ងៃទទួ លសាគល់
ហប្រកាយរបួ េរំងឺជាេេះហេបើយភាៃម្។
1

កយហេន ើរេុំផ្តល់ប្រាក់ឧបែេ ម្ារបួ េរំងឺ

2 ប័ែណអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការផ្តលធា
់ នរា៉ាប់រងការងារ
※ ោក់តាម្អ្ន កែំណ្តងក៏ានណែរណែចាំាច់មានលិខែ
ិ ប្របគល់េទ
ិ ធ ិ។
ប្របេិនហបើរយៈហពលរបួ េរំងឺទំនងជាោចហលើេពី1ណខ េូ ម្ប្របឹកាពិហប្ររេះនឹងហេឡូហ ើកជាហែើម្ជាម្ុន។
ម្យ៉េ ង, ហយើងនឹងពិនិែយឯកសារធានរា៉ាប់រងេុខភាព ែូ ចហនេះេូ ម្យកម្កនូ ”ប័ែណធានរា៉ាប់រងេុខភាព”(ងែចម្ៃ ងក៏ាន)។

32 ប្រសិនគរើសមីរនណែលជាអន ក្សមានលក្សខ ែៈសមបតត ិ
ប្របេិនហបើេម្ីរនណែលជាអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាានសាៃប់

ួ លការឧរតថ មភបានស្គលរ់?

ប្រក ុម្ប្រគួសារណែលរេ់ហៅជាម្ួ យោចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់

ឧបែេ ម្ាហរលជាហែើម្រេូ ែែល់ថ្ងៃម្ុន (ប្របេិនហងរគឺែល់ចំថ្ងៃ ហនេះ) ថ្ងៃណែលេម្ីរនានសាៃប់។ ហនេះហៅថ្ន“ការឧរតថ មភការបាត់រង់ការងារ
ជាគែើមណែលមិនទាន់ផ្តល់គអាយ”។
កនុងករែីហនេះ េូ ម្ោក់” ិក័យបប្រែឧបែេ ម្ាការាែ់បង់ការងារជាហែើម្ណែលម្ិនទាន់ផ្តល់ហោយ”ម្កហេឡូហ ើកជាហែើម្ កនុងកំឡ
ុ ងហពល6
ណខចាប់ពីថ្ងៃបនាប់ថ្ងៃេម្ីរនណែលជាអ្ន កមានលកខ ែៈេម្បែត ិទទួ លការឧបែេ ម្ាានសាៃប់។

31

33 សូមទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភការាត្់បង់ការងារជាដ ើមដោយានប្រត្ឹមប្រត្ូវ
◎

ូ ចដមត ចជាការទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភដ លមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវ
ទ

ោះមិនអាចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភការាត្់បង់ការងារក៏ទោយ

តត្ទទួ លឬទរៀបនឹងទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភការាត្់បង់

ការងារតាមវ ិធីតកែ ងបនែ ំឬមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវ (មិនថាានឬមិនានទទួ លការឧបត្ថ មភជាក់ដសតងក៏ដោយ។)។

◎ ប្របសិនដបើមិនប្របកាសដោយានប្រត្ឹមប្រត្ូវដទ នឹងដៅជាការទទួ លឧបត្ថ មភដ លមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវ។
ឧ

ហរណ៍ដូចករណីខាងទប្រកាម។

□ គ្មានលទធផ្លសកមា ភាពតសែ ងរកការងារទទ តត្ានប្របកាសកុហក់អំពីលទធផ្លទលើលិខិត្ប្របកាសទទួ លស្គាល់ការាត្់បង់ការងារ។
□ កនុងករណីប្រត្ូវានទទួ លយកទធែ ើការទោយម្ចាស់ប្រក ុមហុន(ទប្រមង់ការងារអែ ីក៏ទោយ។ រ ួម ំងរយៈទពលស្គកលបង(ហែ ឹកហាត្់)។), ទហើយមិន
ានប្របកាសទោយលិខិត្ប្របកាសទទួ លស្គាល់ការាត្់បង់ការងារ, ឬានប្របកាសតកែ ងបនែ ំ លាក់ាំងថ្ងៃទប្ររើសចូ លទធែ ើការ, ការទទួ ល
យកទធែ ើការ, ការពិត្ជាក់តសត ងានទធែ ើការ និងចំណូលជាទដើម។

□ មិនានប្របកាសអំពីការកំពុងទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់សប្រម្ចក(សំណង)ថ្នធានារ៉ាប់រងទប្រគ្មោះថ្នាក់ការងារ និងប្រាក់ឧបត្ថ មភ
របួ សរំងឺថ្នធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាទដើម (រ ួម

ំងករណីទទួ លប្រត្លប់ទៅទប្រកាយនូ វការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភសំណងសប្រម្ចកការងារថ្ន

ធានារ៉ាប់រងទប្រគ្មោះថ្នាក់ការងារ ទប្រកាយចប់ការផ្តល់ធានារ៉ាប់រងការងារ ចំទ

□
□
□
◎

ោះរយៈទពលានទទួ លការផ្តល់ធានារ៉ាប់រងការងារ។)។

មិនទធែ ើការទទ តត្កុហក់ថ្នទធែ ើការ, កុហក់ថ្ងៃានទធែ ើការ, ទហើយទសា ើរសុំការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភការចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញជាទដើម។
មិនានប្របកាសថ្នានបំទពញត្ួ នាទីជាមន្តនតីកនុងប្រក ុមហុនជាទដើម។
ានោក់ប័ណណាត្់បង់ការងារតដលម្ចនសរទសរតកែ ងបនែ ំ

។

សូមទទួ លការឧបត្ថ មភដោយានប្រត្ឹមប្រត្ូវដោយដោរពវ ិន័យ។
ប្របសិនទបើទទួ លការឧបត្ថ មភមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវទទ នឹងប្រត្ូវ

□ បញ្ឈប់ការឧបត្ថ មភ (អស់សិទធទ
ិ ទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភការាត្់បង់ការងារចាប់ពីថ្ងៃទនាោះ)
□ មានកាត្ពវ កិចចសងវ ិញ (ទឹកប្រាក់ានទទួ លទោយមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវ, ប្រត្ូវសងវ ិញប្ររប់ចំនួន)
□ មានកាត្ពវ កិចចបង់សង (ទនទ ឹមសងវ ិញប្រាក់ប្ររប់ចំនួន ំងអស់តដលទទួ លទោយមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវ, ប្រត្ូវបង់បដនថ មដសមើរនឹង2 ងននចំនួន
តដលានទទួ លទោយមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវ)

□ ប្រាក់យឺត្ប្រត្ូវានរិត្ចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃតដលានទទួ លទោយមិនប្រត្ឹមប្រត្ូវ។
□ ប្របសិនទបើមិនម្ចនបំណងបង់សងប្រាក់សំណង ំងទនោះទទ អាចប្រត្ូវាន រ បបូូ សប្រទពសសមតត្ត ិជាទដើម។
□ ករណីធៃន់ធៃរ នឹងឈានទៅដល់ផ្តនាទទ សពីបទដកែ ងបនែ ំជាទដើម។

34 ប្របសិនដបើមិនសុខចិត្តនឹងចំណាត្់ការដទ?
ប្របសិនទបើមិនសុខចិត្តចំទ

ោះចំណាត្់ការ

ក់ព័នធនឹងការឧបត្ថ មភាត្់បង់ការងារតដលទធែ ើទ ើងទោយទហ ូ ទវ ើក, សមីរនអាចទធែ ើទសចកត ី

រូ នដំណឹងទសា ើរសុំទអាយពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវមកមន្តនតីពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានរ៉ាប់រងការងារ កនុងកំ ុ ងទពល3តខចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃតដលានដឹងពី
ចំណាត្់ការទនាោះ។ ទនោះទៅថ្ន”ការទាមទាពិនិត្សប្រាវប្រជាវ”។
កនុងករណីទធែ ើការ

ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវ, សូ មរូ នដំណឹងពីទរឿងទនោះតាមរយៈទហ ូ ទវ ើកជាទដើម ឬមន្តនតីពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានារ៉ាប់រងការងារ

ម

ទោយផ្ទទល់។
ទហើយប្របសិនទបើមិនសុខចិត្តចំទ
ដ

ោះការសទប្រមចរបស់មន្តនតីពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានារ៉ាប់រងការងារ សមីរនអាចទធែ ើការទាមទាពិនិត្សប្រាវប្រជាវ

ើង វ ិញមករណៈកម្ចាធិការពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានារ៉ាប់រងការងារកនុងកំ ុ ងទពល2តខចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃតដលប្រត្ូវានទផ្ញើរចាប់ចមែ ងលិខិត្

សទប្រមច។
រួ របញ្ជាក់ថ្ន ទប្រកាយ3តខកនែ ងផ្ុត្ចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃាន
ប្រស្គវប្រជាវទទ, សមីរនអាចទធែ ើការ

ម

ម

ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវ ទហើយមិនម្ចនទសចកត ីសទប្រមចអំពីការ

ម

ពិនិត្យ

ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវទ ើង វ ិញមករណៈកម្ចាធិការពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវធានារ៉ាប់រងការងារ ទោយមិនចាំទទួ ល

ទសចកត ីសទប្រមចទនាោះទទ។
សមីរនអាចទលើកជាបណតឹងទអាយលុបទចាលចំណាត្់ការសត ីអំពីការឧបត្ថ មភាត្់បង់ការងារតដលទហ ូ ទវ ើកជាទដើមទធែ ើ,
ទសចកត ីសទប្រមចថ្នការ

ម

ទប្រកាយទទួ លាន

ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវ កនុងកំ ុ ងទពល6តខចាប់ពីថ្ងៃានដឹងពីទសចកត ីសទប្រមច (ទលើកតលងករណីកនែ ងផ្ុត្1ឆ្ាំចាប់

ពីថ្ងៃម្ចនទសចកត ីសទប្រមច។)។
រួ របញ្ជាក់ថ្ន ប្របសិនទបើពុំម្ចនទសចកត ីសទប្រមចអំពីការ

ម

ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវ ទ

ពិនិត្យប្រស្គវប្រជាវកត ី, សមីរនអាចទលើកជាបណតឹងទអាយលុបទចាល។

32

ោះ3តខកនែ ងផ្ុត្ចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃានទធែ កា
ើ រ

ម

35 ូំពីការឧបត្ថ មភចំដ
1 ការឧបត្ថ មភចំដ

ោះការូប់រំបណ
្ ត ោះបណា
ត ល

ោះការូប់រំបណ
្ ត ោះបណា
ត ល

ក់ព័នធនឹងការូប់រំបណ
្ ត ោះបណា
ត លទូ ដៅ

ជាប្របព័នធផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងការងារតដលម្ចនទគ្មលបំណង

គ្មំប្រទការខិត្ខំប្របឹងតប្របងអភិវឌ្ឍសមត្ថ ភាពចំបងរបស់អាកទធែ ើការ,

និង

តផ្នការទលើកកមព ស់ទសថ រភាពការងារនិងការចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញ។
ករណីអាកម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារតដលបំទពញលកខ ណឌទង ( ※ 1)(អា កកំពុងទធែ ើការ), ឬអា កធាែប់ជាអា កធានារ៉ាប់រង(អា ក
ាត្់បង់ការងារ), ានចូ លទរៀននិងបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិងសុខុម្ចលភាព, ទឹកប្រាក់តដល
ទសា ើរនឹងប្របភារទងរ(ម្ចនកប្រមិត្អត្ិបរម្ច)ថ្នចំណាយអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល

តដលសមីរនានចំណាយទៅទីកតនែ ងអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទដើមបី

ចូ លទរៀន នឹងប្រត្ូវផ្តល់ទអាយ។
※1 អា កម្ចនធានារ៉ាប់រង ទៅថ្នអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងទូ ទៅ ឬអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងអាយុទប្រចើន។ ខាងទប្រកាម ដូ ចគ្មាចំទ

ោះប្របការទនោះ។

ូន កប្រត្ូវផ្តល់ការឧបត្ថ មភ
អា កប្រត្ូវផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភចំទ

ោះការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល

ក់ទងនឹងការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទូ ទៅ

ម្ចនប្រត្ូវមួ យណាកនុងចំទណាម①ឬ②ដូ ច

ខាងទប្រកាម, ទហើយានចូ លទរៀននិងបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិងសុខុម្ចលភាព។

① អា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ(អា កកំពុងទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ)
កនុងថ្ងៃតដលានចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិងសុខុម្ចលភាព(ខាងទប្រកាមទៅ
ថ្ន”ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន”។), រយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភ(※2)ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ាំទ ើង(※3)

② អា កធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ(អា កមិនតមនជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ)
ថ្ងៃតដលមិនតមនឬតលងជាជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងការងារមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន សថ ិត្កនុងកំ ុ ងទពល1ឆ្ាំមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ ល
ទរៀន(ករណីានពនារយៈទពលប្រត្ូវអនុវត្ត ន៍ រឺកនុងកំ ុ ងទពល20ឆ្ាំ)(※4), ទហើយរយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភចំទ

ោះថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ ល

ទរៀន ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ាំទ ើង(※3)
※2 រយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភ ជារយៈទពលប្រត្ូវានទទួ លយកទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងកនុងការងារតដលអនុ វត្ត ន៍ធានារ៉ាប់រងការងារ
កនុងកំ ុ ងទពលរហូ ត្ដល់ចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន។ លំអិត្សូ មស្គកសួ រមកអា កទទួ លបនទុកទហ ូ ទវ ើក។
※3 ចំទ

ោះអា កទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល

ក់ទងនឹងការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទូ ទៅជាទលើកដំបូង, រយៈទពលថ្នលកខ

ណឌឧបត្ថ មភ ចាប់ពី1ឆ្ាំទ ើង(វ ិធានការបទណា
ត ោះអាសនា )
※4 កនុងលកខ ណឌមិនតមនជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងការងារកនុងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន ទហើយម្ចនថ្ងៃតដលមិនអាចបនត ចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនការប
ណ្ុោះបណា
ត លអប់រំសប្រម្ចប់30ថ្ងៃទ ើង ទោយស្គរពទ

ោះ, ម្ចត្ុភាព, ទមើលតងកូ ន, រំងឺ, របួ សជាទដើមកនុងរយៈទពល1ឆ្ាំចាប់ពីថ្ងៃាត្់បង់

លកខ ណៈសមបត្ត ិជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រង, តាមខែ ឹមស្គររូ នដំណឹងទនោះមកទហ ូ ទវ ើក, ទរអាចបូ កបញ្ចល
ូ ចំនួនថ្ងៃតដលមិនអាចចាប់ទផ្តើម
ចូ លទរៀនទនាោះ(អត្ិបរម្ច19ឆ្ាំ) កនុងរយៈទពលអាចទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភចំទ

ោះការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លចាប់ពីាត្់បង់លកខ ណៈសមបត្ត ិជា

អា កម្ចនធានារ៉ាប់រងរហូ ត្ដល់ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន(រយៈទពលប្រត្ូវអនុវត្ត ន៍)។
ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភ
ករណីានចូ លទរៀននិងបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លសមប្រសប

សមីរនអាចទទួ លការផ្តល់ទឹកប្រាក់ទសា ើរនឹង20%ថ្នចំណាយអប់រប
ំ

ណ្ុោះបណា
ត លតដលានបង់ទអាយទីកតនែ ងអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទដើមបីចូលទរៀន។
រួ របញ្ជាក់ថ្ន ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភកនុងករណីតដលទឹកប្រាក់ទសា ើរនឹង20%ទនាោះទលើស10មុឺនទយ៉េន រឺចាត្់ទុកថ្ន10មុឺនទយ៉េន, ទហើយកនុង
ករណីមិនទលើស4

ន់ទយ៉េន សមីរនមិនអាចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទទ។

※កនុងកំ ុ ងទពល1ឆ្ាំមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើចូលទរៀន ករណីានទទួ លការប្របឹកាការងារតដលទធែ ើទ ង
ើ ទោយអា កប្របឹកាការងារ(អា កប្របឹកា
ការងារតដលម្ចនតចងកនុងចំនុច3ថ្នម្ចប្រតា30 ចាប់ទលើកកមព ស់ការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថ ភាពការងារ), ទរអាចបូ កបញ្ចល
ូ ចំណាយទនាោះទៅ
ចំណាយអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល។

ប្របសិនទបើទឹកប្រាក់ទលើស2មុឺនទយ៉េន, ទនាោះចំនួនអត្ិបរម្ចតដលអាចទប្របើប្រាស់ជាចំណាយអប់រំបណ្ុោះបណា
ត

ល រឺ2មុឺនទយ៉េន (កនុងតត្ករណីានទទួ លការប្របឹកាការងារទប្រកាយថ្ងៃ1តខមករឆ្ាំ2017ប៉េុទណា
ណ ោះ)។
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2 ប្រាក់ឧបត្ថ មភការូប់រប
ំ ណ
្ ត ោះបណា
ត ល

ក់ព័នធនឹងការូប់រប
ំ ណ
្ ត ោះបណា
ត លទូ ដៅជាក់លាក់

ជាប្របព័នធផ្តល់ធានារ៉ាប់រងការងារតដលម្ចនទគ្មលទៅ គ្មំប្រទការចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញឆ្ប់រហ័សនិងទប្រមង់ការងារទលឿនរហ័ស,
ទរៀបចំទសថ រភាពការងារនិងរប្រម ុញការចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញ។
កនុងករណីអាកម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារតដលានបំទពញលកខ ណឌទងរ( ※ 1)(អា កកំពុងទធែ ើការ), អា កធាែប់ជាអា កម្ចនធានា
រ៉ាប់រង(អា កាត្់បង់ការងារ) ានចូ លទរៀននិងបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិងសុខុម្ចលភាព, ទឹក
ប្រាក់ទសា ើរនឹងប្របភារទងរ(ម្ចនកប្រមិត្អត្ិបរម្ច)ថ្នចំណាយអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលសមីរនបង់ទអាយទីកតនែ ងអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទដើមបីចូល
ទរៀន នឹងប្រត្ូវផ្តល់ទអាយ។
※1 អា កម្ចនធានារ៉ាប់រង ទៅថ្នអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងទូ ទៅ ឬអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងអាយុទប្រចើន។ ខាងទប្រកាម ដូ ចគ្មាចំទ

ោះប្របការទនោះ។

ូន កប្រត្ូវផ្តល់ការឧបត្ថ មភ
អា កប្រត្ូវផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភចំទ

ោះការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល

ក់ទងនឹងការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទូ ទៅជាក់លាក់ ម្ចនប្រត្ូវមួ យណាកនុងចំទណាម①

ឬ②ដូ ចខាងទប្រកាម, ទហើយានចូ លទរៀននិងបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិងសុខុម្ចលភាព។

① អា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ(អា កកំពុងទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ)
កនុងថ្ងៃតដលានចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិងសុខុម្ចលភាព(ខាងទប្រកាមទៅ
ថ្ន”ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន”។), រយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភ(※2)ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ាំទ ើង(※3)

② អា កធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ(អា កមិនតមនជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ)
ថ្ងៃតដលមិនតមនឬតលងជាជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងការងារមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន សថ ិត្កនុងកំ ុ ងទពល1ឆ្ាំមុនថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ ល
ទរៀន(ករណីានពនារយៈទពលប្រត្ូវអនុវត្ត ន៍ រឺកនុងកំ ុ ងទពល20ឆ្ាំជាអត្ិបរម្ច)(※4), ទហើយរយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភចំទ

ោះថ្ងៃ

ចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ាំទ ើង(※3)
※2 រយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភ ជារយៈទពលប្រត្ូវានទទួ លយកទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងកនុងការងារតដលអនុវត្ត ន៍ធានារ៉ាប់រងការងារ
កនុងកំ ុ ងទពលរហូ ត្ដល់ចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន។ លំអិត្ សូ មស្គកសួ រមកអា កទទួ លបនទុកទហ ូ ទវ ើក។
※3 ចំទ

ោះអា កទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល

ក់ទងនឹងការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទូ ទៅជាក់លាក់ជាទលើកដំបូង, រយៈទពលថ្នលកខ

ណឌឧបត្ថ មភ ចាប់ពី1ឆ្ាំទ ើង(វ ិធានការបទណា
ត ោះអាសនា )។
※4 កនុងលកខ ណឌមិនតមនជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងការងារកនុងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន ទហើយម្ចនថ្ងៃតដលមិនអាចបនត ចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនការ
អប់រំបណ្ុោះបណា
ត លសប្រម្ចប់30ថ្ងៃទ ើង ទោយស្គរពទ

ោះ, ម្ចត្ុភាព, ទមើលតងកូ ន, រំងឺ, របួ សជាទដើមកនុងរយៈទពល1ឆ្ាំចាប់ពីថ្ងៃាត្់បង់លកខ

ណៈសមបត្ត ិជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រង, តាមខែ ឹមស្គររូ នដំណឹងទនោះមកទហ ូ ទវ ើក, ទរអាចបូ កបញ្ចល
ូ ចំនួនថ្ងៃតដលមិនអាចចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន
ទនាោះ(អត្ិបរម្ច19ឆ្ាំ) កនុងរយៈទពលអាចទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភចំទ

ោះការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លចាប់ពីាត្់បង់លកខ ណៈសមបត្ត ិជាអា កម្ចនធានា

រ៉ាប់រងរហូ ត្ដល់ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន(រយៈទពលប្រត្ូវអនុវត្ត ន៍)។
ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភ
ករណីានចូ លទរៀននិងបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លសមប្រសប សមីរនអាចទទួ លការផ្តល់ទឹកប្រាក់ទសា ើរនឹង40%ថ្នចំណាយអប់រំបណ្ុោះ
បណា
ត លតដលានបង់ទអាយទីកតនែ ងអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទដើមបីចូលទរៀន។
រួ របញ្ជាក់ថ្ន ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភកនុងករណីតដលទឹកប្រាក់ទសា ើរនឹង40%ទនាោះទលើស20មុឺនទយ៉េន រឺចាត្់ទុកថ្ន20មុឺនទយ៉េន, ទហើយកនុងករណី
មិនទលើស4

ន់ទយ៉េន សមីរនមិនអាចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លទទ។
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3 ប្រាក់ឧបត្ថ មភការូប់រប
ំ ណ
្ ត ោះបណា
ត ល

ក់ព័នធនឹងការូប់រំបណ
្ ត ោះបណា
ត លជំនាញូនុវត្ត ន៍

ជាប្របព័នធផ្តល់ធានារ៉ាប់រងការងារតដលម្ចនទគ្មលទៅគ្មំប្រទ និងម្ចនទប្រមង់ការងាររយៈទពលមធយមនិងតវង, ទរៀបចំទសថ រភាពការងារនិង
រប្រម ុញការចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញ។
កនុងករណីអាកម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារតដលានបំទពញលកខ ណឌទងរ( ※ 1)(អា កកំពុងទធែ ើការ), អា កធាែប់ជាអា កម្ចនធានា
រ៉ាប់រង(អា កាត្់បង់ការងារ) ានចូ លទរៀននិងបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍តដលកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិង
សុខុម្ចលភាព,

ទឹកប្រាក់ប្របភារទងរ(ម្ចនកប្រមិត្អត្ិបរម្ច)ថ្នចំណាយអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលសមីរនបង់ទអាយទីកតនែ ងអប់រំបណ្ុោះប

ណា
ត ល នឹងប្រត្ូវផ្តល់ទអាយពីទហ ូ ទវ ើក។
ទហើយចំទ

ោះអា កកំពុងទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភទនោះ ម្ចនករណីអាចទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភរួយការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល80%( ※ 2)ថ្នចំនួនទសា ើរ

នឹងប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលប្របចាំថ្ងៃ ចំទ

ោះថ្ងៃសថិត្កនុងស្គថនភាពាត្់បង់ការងារកនុងរយៈទពលកំពុងទទួ លការបណ្ុោះបណា
ត ល។

※1 អា កម្ចនធានារ៉ាប់រង ទៅថ្នអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងទូ ទៅ ឬអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងអាយុទប្រចើន។ ខាងទប្រកាម ដូ ចគ្មាចំទ

ោះប្របការទនោះ។

※2 ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភរួយការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លសប្រម្ចប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍ តដលានចូ លទរៀនមុនថ្ងៃទី31តខធន ូឆ្ាំ
2017 រឺប្រត្ូវ50%ថ្នចំនួនទសា ើរនឹងទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលប្របចាំថ្ងៃ។
ូន កប្រត្ូវផ្តល់ការឧបត្ថ មភ
អា កប្រត្ូវផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភសប្រម្ចប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល

ក់ទងនឹងការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍ ម្ចនប្រត្ូវមួ យណាកនុងចំទណាម

①ឬ②ដូ ចខាងទប្រកាម, ទហើយានចូ លទរៀននិងបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លតដលកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិងសុខុម្ចលភាព។
①

អា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ
កនុងថ្ងៃតដលានចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍ (ខាងទប្រកាមទៅថ្ន”ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន”។), ជាអា កម្ចន
ធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ), ទហើយរយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភ(※3)ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ាំទ ើង(※4)

②

អា កធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ
មិនតមនឬតលងជាជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងការងារកនុងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន, និងទប្រកាយថ្ងៃានាត្់បង់លកខ ណៈសមបត្ត ិជាអា កម្ចន
ធានារ៉ាប់រង(ថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃាត្់បង់ការងារ)

ម្ចនរយៈទពល1ឆ្ាំរហូ ត្ដល់ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន(ករណីានពនារយៈទពលប្រត្ូវអនុវត្ត

ន៍(※5)រឺកនុងរយៈទពល20ឆ្ាំជាអត្ិបរម្ច), ទហើយរយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភ ម្ចនចាប់ពី3ឆ្ាំទ ើង(※4)
※3 រយៈទពលថ្នលកខ ណឌឧបត្ថ មភ ជារយៈទពលប្រត្ូវានទទួ លយកទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងកនុងការងារតដលអនុវត្ត ន៍ធានារ៉ាប់រងការងារ
កនុងកំ ុ ងទពលរហូ ត្ដល់ចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន។ លំអិត្ សូ មស្គកសួ រមកអា កទទួ លបនទុកទហ ូ ទវ ើក។
※4 ចំទ

ោះអា កទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល

ក់ទងនឹងការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍ជាទលើកដំបូង, រយៈទពលថ្ន

លកខ ណឌឧបត្ថ មភ ចាប់ពី2ឆ្ាំទ ើង(វ ិធានការបទណា
ត ោះអាសនា )
※5 កនុងលកខ ណឌមិនតមនជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងការងារកនុងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន ទហើយម្ចនថ្ងៃតដលមិនអាចបនត ចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនការ
អប់រំបណ្ុោះបណា
ត លសប្រម្ចប់30ថ្ងៃទ ើង ទោយស្គរពទ

ោះ, ម្ចត្ុភាព, ទមើលតងកូ ន, រំងឺ, របួ សជាទដើមកនុងរយៈទពល1ឆ្ាំចាប់ពីថ្ងៃាត្់បង់

លកខ ណៈសមបត្ត ិជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រង, តាមខែ ឹមស្គររូ នដំណឹងទនោះមកទហ ូ ទវ ើក, ទរអាចបូ កបញ្ចល
ូ ចំនួនថ្ងៃតដលមិនអាចចាប់ទផ្តើម
ចូ លទរៀនទនាោះ(អត្ិបរម្ច19ឆ្ាំ) កនុងរយៈទពលអាចទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភចំទ

ោះការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លចាប់ពីាត្់បង់លកខ ណៈសមបត្ត ិជា

អា កម្ចនធានារ៉ាប់រងរហូ ត្ដល់ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀន(រយៈទពលប្រត្ូវអនុវត្ត ន៍)។
ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភ

កំពុងដរៀនការូប់រប
ំ ណ
្ ត ោះ.ជំនាញូនុវត្ត ន៍

ដប្រកាយបញ្ចប់ការូប់រំបណ
្ ត ោះបណា
ត លជំនាញូនុវត្ត ន៍
ករណីយកានសញ្ជាបប្រត្រំនាញជាទដើម, ទហើយប្រត្ូវានទទួ លយក
ទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងកនុងកំ ុ ងទពល1ឆ្ាំចាប់ពីថ្ងៃ

ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភ
(ចំណាយអប់របណ្ុោះបណា
ត លតដលអា ក
ចូ លទរៀនានានបង់ X ភាររយថ្ន
ប្រកទោនខាងស្គតំ

បនាទប់ថ្ងៃតដលានបញ្ា ប់

50%
ប្របសិនទលើស4

70%

ន់ទយ៉េន។

ប្របសិនទលើស4

ករណីទលើស120មុឺនទយ៉េន: 120មុឺនទយ៉េន

ន់ទយ៉េន។

ករណីទលើស168មុឺនទយ៉េន: 168មុឺនទយ៉េន
ទឹកប្រាក់ខុសគ្មាជាមួ យប្រកទោនខាងទវែ ងតដលានផ្តលទ់ អាយរ ួច
ទហើយ និងប្រត្ូវផ្តល់ទអាយបតនថ ម។

※ ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភកប្រមិត្អត្ិបរម្ច120មុឺនទយ៉េនតដលប្រត្ូវានផ្តល់ទអាយទពលកំពុងចូ លទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណាតលរំនាញអនុវត្ត ន៍ រឺ
ជាទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ចកនុងករណីានចូ លទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍កនុងរយៈទពល3ឆ្ាំ។ កនុងករណី រយៈទពលបណ្ុោះ
បណា
ត ល1ឆ្ាំរឺ40មុឺនទយ៉េន, ករណី2ឆ្ាំរឺ80មុឺនទយ៉េន តដលជាទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ច។
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ទហើយចំទ

ោះប្រាក់ឧបត្ថ មភ168មុឺនទយ៉េនតដលប្រត្ូវានផ្តល់ទអាយទប្រកាយបញ្ា ប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍ រឺជាទឹកប្រាក់

កប្រមិត្អត្ិបរម្ចកនុងករណីានចូ លទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍រយៈទពល3ឆ្ាំ។ កនុងករណីរយៈទពលបណ្ុោះបណា
ត ល1ឆ្ាំរឺ56
មុឺនទយ៉េន, ករណី2ឆ្ាំរឺ112មុឺនទយ៉េន តដលជាទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ច។

※ ករណីចូលទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណាតលរំនាញអនុវត្ត ន៍ទប្រចើនដងកនុងរយៈទពល10ឆ្ាំ, ទឹកប្រាក់សរុបថ្នប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណាត
លសប្រម្ចប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍តដលានចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនកនុងកំ ុ ងទពលរហូ ត្ដល់10ឆ្ាំកនែ ងផ្ុត្ ទោយចាប់រិត្ពី
ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍(រ ួម

ំងថ្ងៃចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនមុនថ្ងៃទី31តខធន ូឆ្ាំ2017)តដលានទទួ លពី

ដំបូងនូ វប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លសប្រម្ចប់ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍ រឺ168មុឺនទយ៉េនជាកប្រមិត្។
រួ របញ្ជាក់ថ្ន, ចំទ

ោះអា កកំពុងចូ លទរៀនការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍រយៈទពល4ឆ្ាំយ៉េងខែ ីតាមចាប់, ទពលបញ្ា ប់ថ្នាក់កនុងឆ្ាំ

ទី3, ទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ច56មុឺនទយ៉េនតដលប្រត្ូវនឹងចំតណកទរៀនឆ្ាំទី4 នឹងប្រត្ូវបូ កបញ្ចល
ូ ទៅកនុងទឹកប្រាក់កប្រមិត្អត្ិបរម្ច168មុឺន
ទយ៉េនផ្តល់ទអាយកនុងរយៈទពល10ឆ្ាំថ្នប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លរំនាញអនុវត្ត ន៍(ជាអត្ិបរម្ច224មុឺនទយ៉េនកនុងរយៈទពល4ឆ្ាំ)។

※ ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណាតលរំនាញអនុវត្ត ន៍តដលានចាប់ទផ្តើមចូ លទរៀនមុនថ្ងៃ31តខធន ូឆ្ាំ2017 នឹងប្រត្ូវជា40%ថ្នចំណាយ
អប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល(ករណីានទទួ លសញ្ជាបប្រត្រំនាញជាទដើម,

និងប្រត្ូវានទទួ លយកទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងកនុងរយៈទពល1ឆ្ាំ

ចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃានបញ្ា ប់, រឺ60%)។ ទហើយចំនួនកប្រមិត្អត្ិបរម្ចឧបត្ថ មភរឺ32មុឺនទយ៉េនប្របចាំឆ្ាំ(ករណីានទទួ លសញ្ជាបប្រត្រំនាញ
ជាទដើម, និងប្រត្ូវានទទួ លយកទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងកនុងរយៈទពល1ឆ្ាំចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃានបញ្ា ប់, រឺ48មុឺនទយ៉េនប្របចាំឆ្ាំ)។

4 ូំពីថានក់ដរៀនកំណត្់សប្រមាប់ការឧបត្ថ មភូប់រំបណ
្ ត ោះបណា
ត លនិងការពិនិត្សលកខ ណឌឧបត្ថ មភ
កនតងការូប់រំបណ
្ ត ោះ.កំណត្់ដោយរ ឋ មន្តនត ប្រី កសួ ងការងារនិងសុខុមាលភាព មានូវ ខ
ី ែ ោះ

ទលាកអា កអាចទមើលទៅកតនែ ងទទួ លថ្នទហ ូ ទវ ើកតាមរយៈ “បញ្ា រ
ី យទឈាាោះថ្នាក់ទរៀនអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារ
និងសុខុម្ចលភាព”។
ទលាកអា កក៏អាចទមើលតាមអុីនធឺណិត្ផ្ងតដរ

”ប្របព័នធតសែ ងរកថ្នាក់ទរៀនអប់រំបណ្ុោះបណា
ត លកំណត្់ទោយរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិង

សុខុម្ចលភាព”(https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/)

មកទសា ើរសុំជាមុននូ វការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល, ចំទ

ោះ

①ថ្ងៃចាប់ទផ្តើមថ្នាក់ទរៀនបចចុបបនា (ទប្រគ្មង), ថ្នទត្ើទលាកអា កានបំទពញលកខ ណៈសមបត្ត ិទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភការអប់រំបណ្ុោះបណាតលតដរ
ឬទទ

②ទត្ើថ្នាក់អប់រំបណ្ុោះបណាតលតដលចង់ចូលទរៀនម្ចនទទួ លការកំណត្់ពីរដឋ មន្តនតីប្រកសួ ងការងារនិងសុខុម្ចលភាពតដរឬទទ
ទលាកអា កអាចមកទមើលបញ្ជាក់ទៅទហ ូ ទវ ើកតដលប្ររប់ប្ររងអាសយោឋនរបស់ទលាកអា ក
ការអប់រំបណ្ុោះបណា
ត ល”។ ព័ត្៌ម្ចនលំអិត្ សូ មស្គកសួ រមកអា កទទួ លបនទុកទហ ូ ទវ ើក។
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តាមរយៈ”តារងតសែ ងរកលកខ ណឌផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភ

36 ូំពីប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកដ្វ ើការ
កនុងការផ្តល់ធានារ៉ាប់រងការងារ ម្ចនប្របព័នធទៅថ្ន”ប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកដ្វ ើការ” តដលប្រត្ូវានផ្តល់ទអាយទពលកំពុងទធែ ើការ។
ទប្រកាយអា ក

ំងអស់គ្មាានចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញទហើយ ម្ចនករណីប្រត្ូវានឧបត្ថ មភតដរ ដូ ចទនោះទយើងនឹងតណនាំងាយយល់។

រួ របញ្ជាក់ថ្ន ចំទ

ោះតបបបទទសា ើរសុំផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកទធែ ើការ នឹងប្រត្ូវទធែ ើតាមរយៈម្ចាស់ប្រក ុមហុនតដលានចូ លទធែ ើការទ ើង

វ ិញទនាោះ។
កនុង”ប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកទធែ ើការ”ទនោះ

ម្ចន

“ប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកដ្វ ើការូន កមានោយុដប្រចើន”,

“ប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់

សប្រមាកដមើលដែកូ ន” និង ”ប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់សប្រមាកដមើលដែមនុសសចាស់ជរា”។

ូំពីប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកដ្វ ើការូន កមានោយុដប្រចើន
ប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកទធែ ើការអា កម្ចនអាយុទប្រចើន
ការ) ម្ចនអាយុចាប់ពី60ឆ្ាំដល់ទប្រកាម65ឆ្ាំ(ចំទ

ប្រត្ូវានផ្តល់ទអាយអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ(អា កកំពុងទធែ ើ

ោះនាវ ិក, ម្ចនករណីខែោះចាប់ពី55ឆ្ាំដល់ទប្រកាម60ឆ្ាំទៅតាមថ្ងៃតខឆ្ាំកំទណើត្។ លំអិត្សូ ម

ស្គកសួ រមកអា កទទួ លបនទុក។ )តដលបំទពញលកខ ណឌទងរ, ទដើមបីរួយដល់ការបនត ទទួ លយកទធែ ើការរហូ ត្ដល់65ឆ្ាំ។
ប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកទធែ ើការអា កម្ចនអាយុទប្រចើន
និងប្រាក់ឧបត្ថ មភការចូ លដ្វ ើការដ

ម្ចន2ប្របទភទរឺប្រាក់ឧបត្ថ មភដោលបនត ទទួ លយកដ្វ ើការូន កមានោយុដប្រចើន

ើង វ ិញននូន កមានោយុដប្រចើន។

1 ប្រាក់ឧបត្ថ មភដោលបនត ទទួ លយកដ្វ ើការូន កមានោយុដប្រចើន
ជាប្រាក់ឧបត្ថ មភផ្តល់ទអាយអា កមិនម្ចនទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលថ្នធានារ៉ាប់រងការងារជាទដើម(រ ួម

ំងប្រាក់ឧបត្ថ មភតដលប្រត្ូវាន

ចាត្់ទុកថ្នជាប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញជាទដើម។)
លកខ ណឌឧបត្ថ មភ

□ ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងម្ចនអាយុចាប់ពី60ឆ្ាំដល់ទប្រកាម65ឆ្ាំ
□ រយៈទពលធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងសរុបមកចាប់ពី5ឆ្ាំទ ើង
※ ចំទ ោះការរណនា”រយៈទពលធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រង”ទនោះ, កនុងករណីម្ចនចទនាែោះទពលតដលធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រង,
ទហើយចទនាែោះទពលទនាោះសថ ិត្កនុងកំ ុ ងទពល1ឆ្ាំ, ទររិត្បញ្ចល
ូ រយៈទពលធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងមុននឹងទប្រកាយរយៈទពល
ចទនាែោះទនាោះ។
ប៉េុតនត ប្របសិនទបើធាែប់ានទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលជាទដើមឬប្រាក់ឧបត្ថ មភ1ទលើកករណីពិទសស, ទររិត្បញ្ចល
ូ តត្រយៈទពលទប្រកាយ
ទនាោះទទ។

□ ប្រាក់ឈន ួលតដលប្រត្ូវានទូ ត្់តាមតខនិមួយៗទប្រកាយអាយុ60 ទៅទប្រកាម75%ថ្នប្រាក់ឈន ួលប្របចាំតខទពលចូ លដល់អាយុ60ឆ្ាំ
□ ប្រាក់ឈន ួលតដលប្រត្ូវានទូ ត្់តាមតខនិមួយៗទប្រកាយអាយុ60 ទៅទប្រកាមកប្រមិត្ឧបត្ថ មភ(365,114ទយ៉េន អាចផ្ទែស់ប្រទៅថ្ងៃ
ូ
1តខសីហា
ទរៀងរល់ឆ្ាំ។)។

□ ប្រត្ូវានបនត ទទួ លយកទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងចាប់ពីទដើមថ្ងៃរហូ ត្ដល់ចុងថ្ងៃថ្នតខប្របត្ិទិននិមួយៗ
□ មិនអាចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់សប្រម្ចកទមើលតងកូ នឬឈប់សប្រម្ចកទមើលតងមនុសសចាស់ររកនុងតខប្របត្ិទិននិមួយៗ
ទឹកប្រាក់ប្រត្ូវានឧបត្ថ មភ
ទយងតាម “អប្រតា

បជាង”(%)ថ្នប្រាក់ឈន ួលតដលប្រត្ូវានទូ

ត្់កនុងតខនិមួយៗ (ចំនួនប្រាក់ឈន ួលតដលប្រត្ូវានទូ

ត្់កនុងតខនិមួយៗ

÷ ប្រាក់ឈន ួលប្របចាំតខទពលចូ លដល់អាយុ60ឆ្ាំ ✕ 100), ទររណនាតាមរ ូបមនត ខាងទប្រកាម (រួ របញ្ជាក់ថ្ន, ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភតាមចំនួន
កប្រមិត្ឧបត្ថ មភជាទដើមទនោះ អាចប្រត្ូវានកាត្់បនថ យ, និងមិនប្រត្ូវានឧបត្ថ មភទទ។)។

□ កនុងករណីអប្រតា បជាងម្ចន60%ចុោះទប្រកាម
ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភ = ប្រាក់ឈន ួលប្រត្ូវានទូ

ត្់តាមតខនិមួយៗ ✕ 15%

□ កនុងករណីអប្រតា បជាង ទលើស61% និងទប្រកាម75%
ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភ = ប្រាក់ឈន ួលប្រត្ូវានទូ

ត្់តាមតខនិមួយៗ ✕ 15%～0% (ងយអស់តាមប្របភារទងរថ្នអប្រតា

□ កនុងករណីអប្រតា បជាង ចាប់ពី75%ទ ើង
មិនប្រត្ូវានឧបត្ថ មភទទ។

※ រយៈទពលអាចទទួ លការឧបត្ថ មភរឺរហូ ត្ដល់តខឈានចូ លអាយុ65ឆ្ាំ។
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បជាង។)

2 ប្រាក់ឧបត្ថ មភការចូ លដ្វ កា
ើ រដ
ជាប្រាក់ឧបត្ថ មភចំទ

ង
ើ វ ិញននូន កមានោយុដប្រចើន

ោះ អា កប្រត្ូវានទទួ លយកទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រង ទោយានចូ លទធែ ើការទៅការងារ តដលប្រត្ូវានទទួ ល

ស្គាល់ថ្នពិត្ជាប្រត្ូវានបនត ទទួ លយកទធែ ើការទលើសពី1ឆ្ាំទប្រកាយានចូ លដល់អាយុ60ឆ្ាំ។

សប្រម្ចប់អាកានចូ លទធែ ើការកនុងកំ ុ ងទពល

ទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មល ទហើយចំនួនថ្ងៃសល់ឧបត្ថ មភថ្នប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលកនុងថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលទធែ ើការម្ចនចាប់ពី100ថ្ងៃទ ើង។

លកខ ណឌឧបត្ថ មភ
□ ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងម្ចនអាយុចាប់ពី60ឆ្ាំដល់ទប្រកាម65ឆ្ាំ
□ រយៈទពលធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងសរុបមកចាប់ពី5ឆ្ាំទ ើង
※ ចំទ ោះការរណនា”រយៈទពលធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រង”ទនោះ, កនុងករណីម្ចនចទនាែោះទពលតដលធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រង,
ទហើយចទនាែោះទពលទនាោះសថ ិត្កនុងកំ ុ ងទពល1ឆ្ាំ, ទររិត្បញ្ចល
ូ រយៈទពលធាែប់ជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងមុននឹងទប្រកាយរយៈទពល
ចទនាែោះទនាោះ។
ប៉េុតនត ប្របសិនទបើធាែប់ានទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលជាទដើមឬប្រាក់ឧបត្ថ មភ1ទលើកករណីពិទសស, ទររិត្បញ្ចល
ូ តត្រយៈទពលទប្រកាយ
ទនាោះទទ។

□ កនុងថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលទធែ ើការ, ចំនួនថ្ងៃសល់ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលម្ចនចាប់ពី100ថ្ងៃទ ើង
□ ប្រាក់ឈន ួលប្របចាំតខទប្រកាយចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញ, ទៅទប្រកាម75%ថ្នទឹកប្រាក់ចំតណក30ថ្ងៃថ្នទឹកប្រាក់ឈន ួលប្របចាំតដលជាមូ លោឋនថ្ន
ការរណនាប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មល

□ ប្រាក់ឈន ួលតដលប្រត្ូវានទូ ត្់តាមតខនិមួយៗទប្រកាយចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញ ទៅទប្រកាមកប្រមិត្ឧបត្ថ មភ(365,114ទយ៉េន អាចផ្ទែស់ប្រូ
ទៅថ្ងៃ1តខសីហាទរៀងរល់ឆ្ាំ។)។

□ ប្រត្ូវានបនត ទទួ លយកទធែ ើការជាអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងចាប់ពីទដើមថ្ងៃរហូ ត្ដល់ចុងថ្ងៃថ្នតខប្របត្ិទិននិមួយៗ
□ មិនអាចទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់សប្រម្ចកទមើលតងកូ នឬឈប់សប្រម្ចកទមើលតងមនុសសចាស់ររកនុងតខប្របត្ិទិននិមួយៗ
ទឹកប្រាក់ឧបត្ថ មភ
រទបៀបរិត្ជាទគ្មលដូ ចនឹងប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលបនត ទទួ លយកទធែ ើការអា កម្ចនអាយុទប្រចើនតដរ។

តត្”អប្រតា

បជាង”

មិនតមនប្រាក់ឈន ួល

ចូ លដល់អាយុ60ឆ្ាំទទ, រឺរណនាថ្នទត្ើប្រាក់ឈន ួលទប្រកាយចូ លទធែ ើការទ ង
ើ វ ិញ ងយចុោះឬយ៉េងណា ទបើទប្របៀបទធៀបនឹងប្រាក់ឈន ួលជាមូ លោឋន
ថ្នប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មល

។

មា៉េ ង, រយៈទពលអាចទទួ លការឧបត្ថ មភ ម្ចនដូ ចខាងទប្រកាម ទៅតាមចំនួនថ្ងៃសល់ឧបត្ថ មភថ្នប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មល។

□ ចំនួនថ្ងៃសល់ឧបត្ថ មភថ្នប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលកនុងថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលទធែ ើការ ចាប់ពី200ថ្ងៃទ ើង: រយៈទពល2ឆ្ាំទប្រកាយចូ លទធែ ើការទ ង
ើ វ ិញ
□ ចំនួនថ្ងៃសល់ឧបត្ថ មភថ្នប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលកនុងថ្ងៃមុនថ្ងៃចូលទធែ ើការ ចាប់ពី100ថ្ងៃទ ើង: រយៈទពល1ឆ្ាំទប្រកាយចូ លទធែ ើការទ ើង វ ិញ
※ ប្របសិនទបើកនុងរយៈទពលទនោះានចូ លដល់អាយុ65ឆ្ាំ, រឺរិត្ប្រត្ឹមតខតដលានចូ លដល់អាយុ65ឆ្ាំ។
※ ប្រាក់ឧបត្ថ មភការចូ លដ្វ ើការដ ើង វ ិញននូន កមានោយុដប្រចើន និងប្រាក់ឧបត្ថ មភការចូ លដ្វ ើការដ ើង វ ិញ មិនោចទទួ លជាមួ យោនដទ។
※ ចំនួនផ្តល់ទអាយជាក់តសត ងនូ វប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកទធែ ើការ និងប្រត្ូវកាត្់បនថ យទោយទំនាក់ទំនងរវាង”ចំនួនប្រាក់ឈន ួលសនា ត្់”
និង”ប្រាក់កប្រមិត្ឧបត្ថ មភ” ទហើយអាចមិនប្រត្ូវានផ្តល់ទអាយ។ លំអិត្ សូ មស្គកសួ រមកអា កទទួ លបនទុកទហ ូ ទវ ើក។

ូំពីប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់សប្រមាកដមើលដែកូ ន
កនុងករណីអាកម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ( ※) (មិនថ្នប្រប ុសប្រសី។) ានទទួ លការឈប់សប្រម្ចកទមើលតងកូ ន, ប្របសិនទបើាន
បំទពញលកខ ណឌទងរ នឹងប្រត្ូវានផ្តល់”ប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់សប្រម្ចកទមើលតងកូ ន”។ លំអិត្ សូ មស្គកសួ រមកអា កទទួ លបនទុកទហ ូ ទវ ើក។

※ អា កម្ចនធានារ៉ាប់រង ទៅថ្នអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងទូ ទៅ ឬអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងអាយុទប្រចើន។
ូំពីប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់សប្រមាកដមើលដែមនុសសចាស់ជរា
កនុងករណីអាកម្ចនធានារ៉ាប់រងថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ(※) ានទទួ លការឈប់សប្រម្ចកទមើលតងមនុសសចាស់ររកនុងប្ររួស្គរ, ប្របសិនទបើានបំទពញ
លកខ ណឌទងរ នឹងប្រត្ូវានផ្តល់”ប្រាក់ឧបត្ថ មភឈប់សប្រម្ចកទមើលតងមនុសសចាស់ររ”។ លំអិត្ សូ មស្គកសួ រមកអា កទទួ លបនទុកទហ ូ ទវ ើក។

※ អា កម្ចនធានារ៉ាប់រង ទៅថ្នអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងទូ ទៅ ឬអា កម្ចនធានារ៉ាប់រងអាយុទប្រចើន។
38

37 ូំពីការនលផ្តល់ដោយជាមួ យោននូ វធានារា៉ាប់រងការងារ និងដា្ននិវត្ត ន៍ចាស់ជរាជាដ ើម
ការថ្លផ្តល់ទអាយជាមួ យគ្មានូ វ

ប្រាក់ឧបត្ថ មភអាកតសែ ងរកការងារ(ប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មល)

និងទស្គធននិវត្ត ន៍ចាស់ររ/ទស្គធននិវត្ត ន៍

សមូ ហភាពលាឈប់ការងារ ប្រត្ូវានទធែ ើ។ អា កម្ចនសិទធិទទួ លទស្គធននិវត្ត ន៍ចាស់ររតដលចាំាច់ម្ចនសិទធិទទួ ល នឹងប្រត្ូវបញ្ឈប់ការផ្តល់
ទស្គធននិវត្ត ន៍ចាស់ររ/ទស្គធននិវត្ត ន៍សមូ ហភាពលាឈប់ការងារ

ទពលកំពុងទទួ លការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភអាកតសែ ងរកការងារ(ប្រាក់

ឧបត្ថ មភទគ្មល)។
ទនោះមិនតមនានន័យថ្ន ខែ ឹមស្គរថ្នការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថ មភអាកតសែ ងរកការងារ ប្រត្ូវានផ្ទែស់ប្រទទ,
ូ
រឺការផ្តល់ទស្គធននិវត្ត ន៍ប្រត្ូវានប
ញ្ឈប់។ ទហើយទប្រៅពីប្រាក់ឧបត្ថ មភអាកតសែ ងរកការងារ, ប្រាក់ឧបត្ថ មភបនត ទទួ លយកទធែ ើការអា កម្ចនអាយុទប្រចើនក៏ប្រត្ូវថ្លផ្តល់ទអាយជាមួ យគ្មាតដរ។
លំអិត្អំពីការថ្លផ្តល់ទអាយជាមួ យគ្មា សូ មស្គកសួ រមកកា រ ិយល័យទស្គធននិវត្ត ន៍តដលទលាកអា កកំពុងឬទប្រគ្មងបំទពញតបបបទ។

38 ូំពីកាត្់បនថ យប្រាក់ធានារា៉ាប់រងសុខភាពជាត្ិ(ពនធ )
ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាត្ិ(ពនធ )ថ្នអា កានាត្់បង់ការងារទោយស្គរកស័យធន់ឬប្រត្ូវានបញ្ឈប់ជាទដើម(អា កម្ចនលកខ ណៈសមបត្ត ិ
ទទួ លការឧបត្ថ មភពិទសស), និងានាត្់បង់ការងារទោយស្គរឈប់យកទធែ ើការជាទដើម(អា កាត្់បង់ការងារទោយទហត្ុផ្លពិទសស)

នឹង

ប្រត្ូវកាត្់បនថ យ។

សប្រមាប់ូនក
កនុងរយៈទពលចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃាត្់បង់ការងាររហូ ត្ដល់ចង
ុ ឆ្ាំថ្នឆ្ាំបនាទប់, ជា
1 អា កម្ចនលកខ ណៈសមបត្ត ិទទួ លការឧបត្ថ មភពិទសសថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ(ឧ: ាត្់បង់ការងារទោយស្គរកស័យធន់/បញ្ឈប់ជាទដើម)
2 អា កម្ចនលកខ ណៈសមបត្ត ិទទួ លការឧបត្ថ មភពិទសសថ្នធានារ៉ាប់រងការងារ(ឧ: ាត្់បង់ការងារទោយស្គរឈប់យកទធែ ើការជាទដើម)
ទហើយទទួ លការឧបត្ថ មភអាកតសែ ងរកការងារ(ប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលជាទដើម)។
※អា កម្ចនទហត្ុផ្លាត្់បង់ការងារថ្នប័ណណអា កម្ចនលកខ ណៈសមបត្ត ិទទួ លការផ្តល់ធានារ៉ាប់រងការងារ តដលប្រត្ូវនឹង 11, 12, 21 ,22, 31,
32, 23, 33, 34
※មិនចូ លចំទ

ោះអា កម្ចនលកខ ណៈសមបត្ត ិទទួ លការឧបត្ថ មភអាកម្ចនអាយុទប្រចើន និងអា កម្ចនលកខ ណៈសមបត្ត ិទទួ លការឧបត្ថ មភករណី

ពិទសសទទ។

ទឹកប្រាក់កាត្់បនថ យ
ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាត្ិ(ពនធ )ប្រត្ូវានរណនាតផ្ែកតាមចំណូលឆ្ាំមុនជាទដើម។
ការកាត្់បនថ យទធែ ើទ ើងទោយរិត្យកចំណូលប្រាក់ទបៀវត្សឆ្ាំមុនជា 30/100។
※សប្រម្ចប់ទឹកប្រាក់កាត្់បនថ យជាក់លាក់ សូ មស្គកសួ រមកប្រក ុងប្រស ុកឃុំភូមិ។

រយៈដពលកាត្់បនថ យ
ជារយៈទពលចាប់ពីថ្ងៃបនាទប់ថ្ងៃាត្់បង់ការងាររហូ ត្ដល់ចុងឆ្ាំថ្នឆ្ាំបនាទប់។
※ខុសពីរយៈទពលទទួ លប្រាក់ឧបត្ថ មភអាកតសែ ងរកការងារ(ប្រាក់ឧបត្ថ មភទគ្មលជាទដើម)ថ្នធានារ៉ាបរ់ងការងារ។
※ទ

ោះការោក់

កយយឺត្ ក៏អាចទទួ លការកាត្់បនថ យទោយរិត្ប្រត្លប់ទៅពីមុនតដរ។

※ការចូ លធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាត្ិ ទ

ោះចូ លទធែ ើការ

ក់កណា
ត លទីក៏អាចបនត ទទួ លតដរ,

ប៉េុតនត ប្របសិនទបើចូលធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់

ប្រក ុមហុន ឬទចញពីធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាត្ិ ទនាោះនឹងប្រត្ូវបញ្ា ប់។

ដ ើមតីទទួ លការកាត្់បនថ យ ចាំាច់ោក់ កស។ សប្រមាប់ការពនសល់លំូិត្ននប្របព័នធ, សូមាកសួ រ
មកូន កទទួ លបនទតកធានារា៉ាប់រងសុខភាពជាត្ិតាមប្រក ុងប្រស ុកឃុភ
ំ ូ មិដ លដលាកូន ករស់ដៅ។
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រាយឈ្មោះបែែែទសំខាន់ៗ
ពេលចាំបាច់ព្វ ើបែែែទ

កាលកាំណត់នៃបែែែទ

ពេលេន្យារយៈពេលទទួ លការ
ឧបត្ថ ម្ភ ពោយសារជំង,ឺ របួ ស, េ
ព ោះ, មាត្ុភាេ, ពម្ើលថែកូ ន្យ,
ពម្ើលថែគ្រួ សារសាច់ញាត្ិជាព ើ ម្

ចាប់េីថ្ែៃបន្ទាប់ថ្ន្យរយៈពេល
ម្ិន្យអាចចូ លព្វ ើការឈាន្យ ល់30
ថ្ែៃ , ជាពោលរឺឆាប់ព្វ ,ើ ពអាយ
ថត្កនុងចពន្ទលោះពេលរហូ ត្ ល់ថ្ែៃ
ចុងពគ្កាយថ្ន្យរយៈពេលទទួ លការ
ឧបត្ថ ម្ភពគ្កាយេន្យា, រឺអាច

ពេលចាប់ព្ាើម្កាងារឬអាជី វ
កម្ម បាន្យកំណត្់

ជាពោល ថ្ែៃម្ុន្យថ្ែៃចូលព្វ ើការ

ពេលឆាប់រហ័សចូ លព្វ ើការព ើង វ ិញ

កនុងកំ ុ ងពេល1ថខចាប់េីថ្ែៃ
បន្ទាប់ថ្ែៃបាន្យចូ លព្វ ើការ

ឯកសារចាំបាច់

ពាក្យស្ន ើរ្ុំពន្យារយៈសពលទទួ លការ
ឧបត្ថ ម្ភ, ប័ណ្ណអ្ន ក្មាន្យលក្ខ ណ្ៈ
្ម្បត្ត ិទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

ឯកសារដាក់
ភ្ជាែ់ៃិងអ្ន ក
ែញ្ជាក់

ទាំេ័រ

ពសៀវពៅមាាយ
កូ ន្យ, លិខិត្េិន្យិ
ត្យសុខភាេ

ទំេ័រ17

លិខិត្បញ្ជាក់ទទួ លយកព្វ ើការ (ថ្ែៃ
មាាស់គ្ក ុម្ហុន្យ
ថខឆានំពគ្ជើ សចូ លព្វ ើការ), ប័ណណអ្ន ក
ទំេ័រ20
កថន្យល ងចូ លព្វ ើការ
មាន្យលកខ ណៈសម្បត្ា ិទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

ពាក្យស្ន ើរ្ុំផ្តល់ប្រាក្់ឧបត្ថ ម្ភចូល
ស្វ ើការស ើង វ ិញ, ប័ណ្ណអ្ន ក្មាន្យលក្ខ
ណ្ៈ្ម្បត្ត ិទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

មាាស់គ្ក ុម្ហុន្យ
ទំេ័រ20
កថន្យល ងចូ លព្វ ើការ

ពេលអ្ន កមាន្យេិការភាេជាព ើ ម្
បាន្យចូ លព្វ ើការតាម្រយៈការ
ថណន្ទំរបស់ពហ ូ ពវ ើក

កនុងកំ ុ ងពេល1ថខចាប់េីថ្ែៃ
បន្ទាប់ថ្ែៃបាន្យចូ លព្វ ើការ

កយពសន ើរសុំ្ាល់គ្បាក់ឧបត្ថ ម្ភ
មាាស់គ្ក ុម្ហុន្យ
ពរៀបចំការងារពេញពមា៉ោង, ប័ណណអ្ន ក
ទំេ័រ25
កថន្យល ងចូ លព្វ ើការ
មាន្យលកខ ណៈសម្បត្ា ិទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

ពេលផ្លលស់បតរពឈា
ូ
ម ោះន្យិង
អាសយោាន្យជាព ើ ម្

រហូ ត្ ល់ថ្ែៃទទួ លសាាល់បន្ទាប់
(គ្បសិន្យពបើផ្លលស់បតរទី
ូ លំពៅពៅ
ត្ំបន្យ់គ្រប់គ្រងព្េងរបស់ពហ ូ
ពវ ើកជាព ើ ម្ គ្ត្ូវម្ុន្យហន ង
ឹ )

ពឈាមោះអ្ន កមាន្យលកខ ណៈសម្បត្ា ិទទួ ល
ការឧបត្ថ ម្ភ/ពសចកា ីជូន្យ ំណឹងផ្លលស់ប្ សំបុគ្ត្សានក់ពៅ
ត្ូ រអាសយោាន្យ, ប័ណណអ្ន កមាន្យលកខ
ជាព ើ ម្
ណៈសម្បត្ា ិទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

រហូ ត្ ល់ថ្ែៃទទួ លសាាល់ពគ្កាយ
ពេលម្ិន្យអាចបន្យា ព្វ ើការចាប់េី
ជាសោះពសបើយភាលម្ (គ្បសិន្យរបួ ស
15ថ្ែៃព ើងពោយសារជំងឺន្យិងរបួ ស ជំងឺមាន្យរយៈពេលយូរ សូ ម្
េិពគ្ោោះន្យឹងពហ ូ ពវ ើក)

ពេលគ្រួ សារថ្ន្យអ្ន កទទួ លការ
ឧបត្ថ ម្ភថ លបាន្យសាលប់ ទទួ ល
ជំន្យួសន្យូ វការឧបត្ថ ម្ភការ
បាត្់បង់ការងារជាព ើ ម្

កនុងកំ ុ ងពេល6ថខចាប់េីថ្ែៃ
បន្ទាប់ថ្ែៃថ លបាន្យសាលប់

ពាក្យស្ន ើរ្ុំផ្តល់ប្រាក្់ឧបត្ថ ម្ភរបួ ្
ជុំង,ឺ ប័ណ្ណអ្ន ក្មាន្យលក្ខ ណ្ៈ្ម្បត្ត ិ

ទំេ័រ30

គ្រូពេទយេិន្យិត្យ

ទំេ័រ30

សំបុគ្ត្េិន្យិត្យ
ម្រណៈភាេ,
សំបុគ្ត្សានក់ពៅ
គ្រប់គ្រួ សារ,
ែត្ចម្ល ង
ពសៀវពៅគ្រួ សារ
ជាព ើ ម្

ទំេ័រ31

ទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

វ ិក័យបគ្ត្ឧបត្ថ ម្ភការបាត្់បង់
ការងារជាព ើ ម្ថ លម្ិន្យទាន្យ់្ាល់
ពអាយ, ប័ណណអ្ន កមាន្យលកខ ណៈ
សម្បត្ា ិទទួ លការឧបត្ថ ម្ភ

別紙２

面 接 証 明 書
住 所

氏 名
上記の者について、以下のとおり、当社の採用試験（面接）を行いました。
年

月

日

時

分

から

年

月

日

時

分

まで

採用試験(面接）
実 施 日 時

上記のとおり相違ないことを証明します。
年

月

日

公共職業安定所長 殿

所在地
名 称
事業所
代表者名
電話番号

印

採 用 証 明 書
本
人
記
入
欄

事
業
主
記
入
欄

支給番号

－

－

フリガナ

生年月日

氏 名
（〒
住所

別紙１

年

月

日

）
（電話

（

）

）

この採用証明書は、正しい雇用年月日を把握し、適正な給付を行うため、事業主の皆
様に証明していただくものです。必ず出勤簿、タイムカード、労働者名簿等の関係書類
を確認の上、証明してください。
万一、雇用年月日を事実に相違して記載し、それが不正受給につながる場合は、雇用
保険法第 10 条の４第２項により失業等給付を受けた者と連帯して返還及び納付してい
ただく場合があります。
雇用（予定）年月日
年 月 日
雇用の内定日
年 月 日
（試用期間を含む。
）
雇用（予定）年月日以前に臨時、アルバイ ア 無し
ト、日雇い等で働いた期間の有無（該当す イ 有り（具体的な就労期間を記入し
る箇所を○で囲んでください。
）
。
てください。
）
※裏面「「雇用年月日」についての注意事
年 月 日 ～ 年 月 日
項」を必ずご参照ください。
（
日間）
職
種
今回採用された方の採用経路について、以下の項目の該当する箇所を○で囲んでく
ださい。
ア 安定所の紹介（関連機関含む）
ウ 求人広告、新聞折り込み等
イ 職業紹介事業者の紹介
エ 知人、取引先等の紹介
上記のとおり相違ないことを証明します。
公共職業安定所長
年
月

殿
日
事業所 所在地
名 称
代表者名
電 話
適用事業所番号

印
－

－

ハローワークでは、各種技能を持たれた方々が多数仕事を探されています。
１ 今後の採用予定
２ 現在、ハローワークに求人を
□ ある
□ ない
出していただいていますか？
□ 出している □ 出していない
職種

採用予定人数

採用の時期
月頃
月頃

「雇用年月日」についての注意事項
① まず、社員や従業員として、いつから在籍されているかを確認してくだ
さい。
「雇用年月日」は、本人との間で取り決めをされた

「在籍となる初日」のことをいいます。
通常は、
「最初に出勤される予定の日」や「実際に出勤された日」となり
ますが、
「在籍となる初日」と最初に出勤される日が異なる場合があるので、
ご注意ください。
（例１）雇用年月日が休祝日に当たる場合
●日は会社休業日
１月１日
１月２日

１月３日

雇用日
※ １月１日が雇用年月日

１月４日
以降出勤

（例２）出勤すべき初日に欠勤された場合
１月 23 日

１月 24 日

雇用日（欠勤） 以降出勤
※ １月 23 日が雇用年月日

② 「在籍となる初日」には、正社員や本採用に限らず、臨時やパート、見
習い、試用、研修等で在籍している期間も含みます。
（例３）正社員に切替前に、臨時・パート・試用期間・アルバイト等がある場合
６月 20 日

６月 30 日

雇用日
臨時、パート、試用期間、アルバイト等の期間

※

６月 20 日が雇用年月日

７月１日
正社員に切替

別紙３

傷 病 証 明 書
支 給 番 号

－

－

住 所
氏 名
生年月日

年

月

日 生

傷病等の状態
及びその程度
年

傷病等のため職
業に就くことができ
なかったと認めら
れ る 期 間

月

日

から
日間

年

月

日

まで

上記のとおり証明します。
年

月

日

公共職業安定所長 殿

所在地
医師又は
印
診療担当者名

別紙４

離 職 状 況 証 明 書
（雇用保険未加入者用）
フリガナ
申
請
者
が
記
入

氏

昭和
生年月日

名

月

日

月

日

平成
〒

住

年

－

所
℡（

雇用年月日 令和

年

月

日

離職年月日

）

令和

－
年

離職理由 ・・・・・・・ 該当するものを○で囲み、具体的な事情を記載してください。
イ

解雇

ロ

倒産による退職 ハ

契約期間満了

具体的な事情

ニ
ホ
事業主の勧奨による退職
定年（
歳）
事
定年（ 歳）後の勤務延長又は再雇用の終了（ 歳）
業ヘ
主
その他
が ト
記
入
上記のとおり相違ないことを証明します。
し
て
令和
年
月
日
く
だ
さ
公共職業安定所長 殿
い
。
事業所の所在地及び名称

事業主氏名

㊞

※ 事業主の方へお願い
1

この証明は、貴事業所で雇入れた方のうち、雇用保険被保険者として資格取得をされなかった方
についてご記入ください。

2

雇入年月日・離職年月日については、試用期間・研修期間等があった場合には、その期間を含め
てご記入ください。

3

雇用保険に加入いただいている場合は、離職票Ⅰ・Ⅱをご使用ください。

【安定所記載欄】

令和２年（２０２０年）
曜日型

日 月 火 水 木 金 土

2

3

4

4
1
2
3
4

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

4
1
2
3
4

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

1
2
3
4
1

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1
2
3
4
1

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

5

6

7

8

曜日型

日 月 火 水 木 金 土

週型

週型

1

曜日型

日 月 火 水 木 金 土

週型

1
2
3
4
1
2
2
3
4
1
2

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30

1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

2
3
4
1
2

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2
3
4
1
2
3

2
9
16
23
30

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

9

10

11

12

3
4
1
2
3

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

3
4
1
2
3

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

4
1
2
3
4

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

4
1
2
3
4

1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30

3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26
31

※ 春分の日、秋分の日は未定

令和３年（２０２１年）
曜日型

日 月 火 水 木 金 土

週型

1

2

3

4

4
1
2
3
4
1
1
2
3
4
1

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28

1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

1
2
3
4
1

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1
2
3
4
1

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

※ 春分の日、秋分の日は未定

曜日型
週型

5

6

7

8

日 月 火 水 木 金 土

曜日型

日 月 火 水 木 金 土

週型

1
2
3
4
1
2
2
3
4
1
2

2
9
16
23
30

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30

1
7 8
14 15
21 22
28 29
4 5
11 12
18 19
25 26

2
3
4
1
2

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

3
4
1
2
3

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

9

10

11

12

3
4
1
2
3

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

3
4
1
2
3
4
4
1
2
3
4

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30

4
1
2
3
4

1 2 3 4
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Danh sách nơi liên hệ

Có thể tìm văn phòng Hellowork gần nhà ở đây.

https://www.mhlw.go.jp/content/000637894.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_eng.html

